// 10 klasycznych i nowoczesnych wzorów drzwi dla każdego

Drzwi zewnętrzne Comfort
Eleganckie drzwi aluminiowe z 3-punktowym zamkiem przeciwwłamaniowym

Taki jest Twój dom
Już od progu dobre samopoczucie
Drzwi zewnętrzne pełnią wiele funkcji: chronią, nie przepuszczają zimna, są
wizytówką domu. Oferta drzwi zewnętrznych Hörmann Comfort obejmuje liczne
modele, które spełniają wszystkie te funkcje, gwarantując domownikom najlepsze
samopoczucie.
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3-puntowy zamek
przeciwwłamaniowy
Każdy pragnie we własnym domu czuć się bezpiecznie.
Dlatego drzwi zewnętrzne Hörmann Comfort wyposażyliśmy
standardowo w 3-punktowy zamek przeciwwłamaniowy.
To oznacza pełne bezpieczeństwo.

Szybka dostawa: drzwi z
wypełnieniem z tworzywa
sztucznego
Wszystkie drzwi zewnętrzne Comfort firmy Hörmann są
dostępne z wypełnieniem z tworzywa sztucznego w kolorze
białym (maks. 1.150 x 2.250 mm). Te eleganckie wersje drzwi
są oznaczone w broszurze symbolem K. Drzwi w wykonaniu
prezentowanym na zdjęciach dostarczamy w ciągu 3-4
tygodni natomiast drzwi z naświetlami bocznymi i
indywidualnym wyposażeniem - w ciągu 5 tygodni.

Wysoka jakość: drzwi z
wypełnieniem aluminiowym
Wybrane wzory drzwi Comfort Hörmann oferujemy także
z wypełnieniem aluminiowym najwyższej jakości
(maks. 1.150 x 2.250 mm). Te drzwi oznaczone są symbolem A.
Tutaj istnieje możliwość wyboru drzwi w kolorze białym,
CH 703 (antracytowym) lub CH 607 (brązowym kasztanowym).
Termin dostawy wynosi tak, jak podano na zdjęciach,
natomiast z drzwi z indywidualnym wyposażeniem dostarczamy
w ciągu 7-8 tygodni.

Sprawdzona jakość marki
Znak CE zgodny z normą PN-EN 14351-1
Oznakowanie wszystkich naszych drzwi zewnętrznych znakiem
CE stanowi potwierdzenie zgodności tych produktów
z postanowieniami normy PN-EN 14351-1 według dyrektyw
WE oraz zachowanie wszystkich istotnych wymogów tej
normy.
System zapewnienia jakości zgodny z DIN ISO 9001
Produkcja drzwi zewnętrznych Hörmann odbywa się zgodnie
z certyfikatem DIN ISO 9001, co stanowi udokumentowanie
motto firmy Hörmann: „Jakość bez kompromisów“.
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Comfort – eleganckie aluminiowe
drzwi zewnętrzne
Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann Comfort
z wypełnieniem z tworzywa sztucznego lub aluminium
mają sprawdzoną jakość firmy Hörmann. 10 wzorów
drzwi przekonuje swoim nowoczesnym lub klasycznym
wzornictwem oraz wykazuje bardzo dobre parametry
jakościowe pod względem bezpieczeństwa, komfortu
użytkowania i izolacyjności cieplnej.
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Widok z zewnątrz

2

Widok od wewnątrz

Dobra izolacyjność termiczna
Dobrą izolacyjność termiczna zapewnia system
profili o grubości 80 mm z przegrodą termiczną
i wypełnienie drzwi o grubości 30 mm. W zależności
od wybranego wzoru współczynnik przenikania ciepła
U drzwi zewnętrznych Comfort wynosi nawet 1,6 W/m2
K. W ten sposób obniżasz koszty ogrzewania domu
i możesz w pełni cieszyć się ciepłą atmosferą.
Podwójne przeszklenie termoizolacyjne
Decydując się nawet na drzwi zewnętrzne z dużą
powierzchnią przeszklenia nie musisz obawiać się
nadmiernych strat energii. Współczynnik U
podwójnego przeszklenia izolacyjego wynosi nawet
1,1 W/m2 K.
Możliwość optymalnej regulacji
Idealną regulację drzwi zewnętrznych Comfort
zapewniają dwuczęściowe zawiasy regulowane
w trzech płaszczyznach. Dzięki temu drzwi są
optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie
się zamykają.
Zawiasy regulowane w trzech
płaszczyznach

Widok od wewnątrz

30

Przekrój drzwi Comfort

mm

80

m

m

Widok z zewnątrz
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3-puntowy zamek
przeciwwłamaniowy

Wyposażenie
standardowe
Estetyczna rozeta

Zamek przeciwwłamaniowy
zabezpiecza drzwi nie
tylko przy pomocy zapadki
i zasuwki, lecz także
dodatkowo za pomocą
dwóch ruchomych haków
stalowych (po jednym u góry
i na dole). W ten sposób
jeden obrót klucza blokuje
drzwi zewnętrzne Comfort
w 3 punktach równocześnie.

Wszystkie drzwi zewnętrzne
Comfort posiadają bardzo
estetyczną rozetę maskującą
w kolorze białym, przystosowaną
pod wkładkę patentową.

Próg drzwiowy z
przegrodą termiczną
Wyjątkowo stabilny i ocieplany
próg drzwiowy o szerokości
80 mm jest wykonany w kolorze
srebrnym EV1, mocowany od
spodu za pomocą zakrytych
śrub.

Pozostałe warianty
zamków znajdziesz na
stronie 17.
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Na ilustracji drzwi z naświetlem
bocznym i opcjonalnym profilem
wyrównującym skrzydło

Nowoczesne wzornictwo
Spełnia aktualne trendy w architekturze
Proste linie, elementy ze szkła i stali nierdzewnej najwyższej jakości oraz
harmonijny wygląd całości - wszystkie te zalety oferują najnowocześniejsze
wzory drzwi Comfort. Oczywiście w połączeniu ze standardowymi gwarantowanymi
parametrami jakości, bezpieczeństwa i izolacyjności termicznej.
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Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float
przezroczyste, wewnątrz Parsol szare
lub Float (w CH 703 i CH 607), piaskowane,
z przezroczystymi pasami, uchwyt 38-2

908 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
białym

908 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze białym

908-5 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

Nowy kolor Hörmann CH 607
Ten nowy kolor Hörmann w odcieniu brązowokasztanowym idealnie komponuje się
z ciemnobrązowymi elementami wystroju okien.
Dodatkowo dzięki strukturalnej powierzchni te
drzwi zewnętrzne nadają budynkowi
niepowtarzalny charakter.

908-5 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 607
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Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
Float przezroczyste, wewnątrz
Float, piaskowane z
przezroczystymi poprzecznymi
pasami, uchwyt 38-2

904 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
białym

904 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze białym

904 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

904 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 607

8

Na ilustracji drzwi z naświetlem
bocznym z wzorem przeszklenia
i opcjonalnym profilem
wyrównującym skrzydło

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float
przezroczyste, wewnątrz Parsol szare
lub Float (w CH 703 i CH 607),
piaskowane, z przezroczystymi
poprzecznymi pasami, uchwyt 38-2

906 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
białym

906 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze białym

906-5 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

906-5 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 607
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Na ilustracji drzwi z naświetlem bocznym
i opcjonalnym profilem wyrównującym
skrzydło, skrzynką na listy i zadaszeniem 105

Wyposażenie na Twoje życzenie
Naświetla boczne i górne, systemy skrzynek listowych
Elementy wyposażenia pasujące do wszystkich drzwi zewnętrznych Comfort
Hörmann zapewniają szereg możliwości indywidualnej aranżacji. Przykładowo
naświetla boczne i górne podkreślają atrakcyjność drzwi i przepuszczają więcej
światła do wnętrza domu. Wykonane na zamówienie systemy skrzynek listowych
idealnie pasują do Twoich drzwi Comfort i charakteru budynku.
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Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste Float, wewnątrz
Mastercarré, uchwyt 38-2

900 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
białym

900 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze białym

900 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

Ekskluzywny kolor Hörmann CH 703
Kolor CH 703, który dostępny jest tylko
w produktach firmy Hörmann, charakteryzuje się
szlachetnym odcieniem antracytu i strukturalną
powierzchnią. W domach budowanych w stylu
nowoczesnym stanowi ciekawy akcent
architektoniczny.

900 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 607
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Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste Float, wewnątrz
Mastercarré, uchwyt 38-2

902 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
białym

902 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze białym

902 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

902 A
Wypełnienie aluminiowe
w kolorze CH 607
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Szkło izolacyjne, specjalnie
farbowane przeszklenie 3-D,
uchwyt 14-2

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste Float, wewnątrz
Gotik białe, uchwyt 92-2

927 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym

974 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym
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911 K
Wypełnienie z tworzywa sztucznego w kolorze białym, bez naświetla
bocznego, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone
szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato przezroczyste, ryflowane i fasetowane
w przestrzeni międzyszybowej, uchwyt 14-2

Na ilustracji drzwi z naświetlem
bocznym z wzorem przeszklenia
i opcjonalnym profilem
wyrównującym skrzydło

Klasyczne wzory
Ponadczasowe wzornictwo, współczesny komfort
Atrakcyjność drzwi zewnętrznych Hörmann Comfort polega na zintegrowaniu
klasycznych elementów wzornictwa z wszystkim zaletami nowoczesnych drzwi
aluminiowych: właściwościami izolacyjnymi, wysokim poziomem bezpieczeństwa
i komfortu. Także Ty możesz cieszyć się z połączenia ciekawej stylistyki
i wyposażenia.
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Przeszklenie izolacyjne,
z zewnątrz Parsol brązowe,
zakończone łukiem, wewnątrz
Chinchilla białe, uchwyt 81-1

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste Float, wewnątrz
Gotik białe, uchwyt 29-1

937 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym

976 K
Wypełnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze białym
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NOWOŚĆ: 5-punktowy zamek ryglujący się automatycznie

Wskazówka:

W obszernym katalogu aluminiowych drzwi zewnętrznych
znajdziesz całą ofertę Hörmann obejmującą wszystkie drzwi
zewnętrzne TopComfort, TopPrestige i TopPrestigePlus Haustüren, na przykład przedstawiony
poniżej wzór 694 TP.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
TopComfort i TopPrestige
Komfort i bezpieczeństwo w Państwa domu

Dobre wyposażenie gwarancją
bezpieczeństwa
Najlepsza ochrona i komfort obsługi
Zawsze dobrze jest wiedzieć, że w celu osiągnięcia większego komfortu
i bezpieczeństwa możesz dodatkowo wyposażyć drzwi zewnętrzne Hörmann
w inteligentne rozwiązania techniczne. W tym zakresie Hörmann oferuje
najnowocześniejsze możliwości, począwszy od automatycznego ryglowania po
komfortowy system automatyki radiowej io-homecontrol®. Partnerzy firmy Hörmann
służą informacjami i doradztwem.
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Firma Hörmann oferuje różne pakiety bezpieczeństwa,
które dodatkowo zwiększają poziom bezpieczeństwa
i komfortu.

Prezentowane niżej modele
uchwytów stanowią
alternatywny wybór dla
uchwytów do wzorów drzwi
zewnętrznych, których zdjęcia
znajdują się na stronach 6 - 15.
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Klamka wewnętrzna, stal
nierdzewna, z rozetą pod
wkładkę patentową

+

210
+
81-1
Mosiądz
polerowany

29-1
Mosiądz masywny
oksydowany

Wystarczy odcisk palca (patrz zdjęcie z lewej):
S-5 Comfort Scan otwiera drzwi zewnętrzne
za pomocą skanera odcisków palców. Domownicy
nie muszą już używać standardowego klucza.
W tę technikę można wyposażyć również bramy
garażowe firmy Hörmann.
Otwieranie nadajnikiem io-homecontrol
S-5 Comfort io-homecontrol®
to najnowocześniejsza technologia, która umożliwia
wygodne otwieranie drzwi zewnętrznych za pomocą
nadajnika. Pilot służy też do zdalnego sterowania
(przy zastosowaniu fal radiowych) innymi produktami,
na przykład napędem bramy garażowej i wjazdowej.

+

+
210
+

+

Możliwości sterowania za pomocą transpondera:
Zastosowanie transpondera w S-5 Comfort Plus
umożliwia dodatkowo bezdotykowe otwieranie drzwi
z zewnątrz (np. za pomocą klucza elektronicznego).

600

Otwieranie przez naciśnięcie na przycisk:
W przypadku S-5 Comfort drzwi zewnętrzne można
otworzyć poprzez naciśnięcie na przycisk, np.
umieszczony na domofonie. Jest to rozwiązanie
szczególnie przydatne w domach wielorodzinnych.

Elektrozaczep drzwiowy

92-2
Stal nierdzewna
szczotkowana

+

Automatyczne ryglowanie – wygodne otwieranie
Pakiety bezpieczeństwa S-5 Comfort, -Plus, -Scan
i -io-homecontrol® są wyposażone w automatyczny
zamek, który automatycznie rygluje drzwi zewnętrzne
w momencie ich domknięcia. Przy otwieraniu drzwi za
pomocą jednego z możliwych elementów obsługi
(sterownik wewnętrzny, nadajnik itd.) zintegrowany
silnik odryglowuje zamek, a drzwi można łatwo
otworzyć. Oczywiście nadal możesz też otwierać
drzwi zewnętrzne kluczem.

350

+

Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym
sztywnym łańcuchem stalowym:
Pakiet bezpieczeństwa S-3 S jest wyposażony
w sztywny łańcuch stalowy zintegrowany
z zamkiem. Dzięki temu rozwiązaniu można najpierw
uchylić drzwi jedynie na niewielką szerokość, co
uniemożliwia obcym osobom całkowite otwarcie
drzwi. W tym pakiecie drzwi zewnętrzne mogą być
wyposażone w zamek automatyczny (S-5 S
Automatik), który automatycznie rygluje drzwi w
momencie ich domknięcia. Zamek automatyczny
można otrzymać również bez sztywnego łańcucha
stalowego (S-5 Automatik).

Wyposażenie
dodatkowe

+

Dobry uchwyt

+

Stopniowany poziom
bezpieczeństwa

38-2
Stal nierdzewna
szczotkowana,
matowa

Zaokrąglona rama
ozdobna, zewnętrzna

14-2
Stal nierdzewna
szczotkowana,
matowa

Cokół z blachy do drzwi
i naświetli bocznych, stal
nierdzewna
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Poznaj jakość produktów marki
Hörmann

Drzwi zewnętrzne
W zależności od potrzeb i wymagań wybierz pasujący
model drzwi z naszej szerokiej oferty drzwi
zewnętrznych.

Drzwi stalowe
Szybki montaż: solidne drzwi do wszystkich
pomieszczeń w Twoim domu - od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice
Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych,
adaptowanych bądź remontowanych budynków.

Bramy garażowe
Pasują do architektonicznego stylu Twojego domu:
bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napędy do bram
Poczuj prawdziwy komfort: napędy Hörmann do bram
garażowych i wjazdowych.

www.hormann.pl
Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące
z przyczyn technicznych związanych z drukiem.
Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe,
wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany zastrzeżone.
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej

BRAMY GARAŻOWE

z jednej ręki- jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.

NAPĘDY

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie
BRAMY PRZEMYSŁOWE

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji
TECHNIKA PRZEŁADUNKU

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

DRZWI

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.
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