NOWOŚĆ: 5-punktowy zamek ryglujący się automatycznie

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
TopComfort i TopPrestige
Komfort i bezpieczeństwo w Państwa domu
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Zestawienie wszystkich drzwi zewnętrznych Hörmann dostępnych w ofercie "Szybka Dostawa"
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Drzwi zewnętrzne Hörmann
do Twojego domu

Twoje nowe drzwi zewnętrzne powinny być czymś wyjątkowym.
Powinny pasować do stylu domu, dobrze się prezentować
i świadczyć o dobrym guście właścicieli. Takie drzwi powinny
spełniać wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa
i charakteryzować się wysokim współczynnikiem izolacyjności
cieplnej, aby ograniczać straty energii.

Drzwi aluminiowe to dobry wybór
Od razu zauważysz, że drzwi aluminiowe pod wieloma
względami przewyższają drzwi z tworzywa sztucznego i drzwi
drewniane. Oprócz bogatego wyboru elementów wzornictwa
i wyposażenia technicznego korzystasz z szeregu dodatkowych
zalet tych drzwi:
• doskonała izolacyjność akustyczna,
• najlepsza izolacyjność cieplna,
• wysoki poziom bezpieczeństwa,
• dobra stabilność,
• drzwi aluminiowe nie wymagają powtórnego malowania po wielu latach wyglądają jak nowe.

Zestawienie wzorów

Strona 3–5

Jakość marki Hörmann

Strona 6–7

Korzyści dla Ciebie

Strona 8–9

Wersje wykonania

Strona 10–13

Bezpieczeństwo

Strona 14–15

Modernizacja

Strona 16–17

Wzory drzwi

Strona 18–75

Drzwi zewnętrzne i bramy garażowe
o tym samym wyglądzie

Strona 76–77

Oferowane wzornictwo drzwi zewnętrznych
i bram garażowych
Strona 78–79
Drzwi ze szczeblinami/skrzynki na listy

Strona 80–81

Zadaszenia

Strona 82–83

Komfortowe elementy wyposażenia

Strona 84–85

Program Vario

Strona 86–91

Kolorystyka

Strona 87

Program "Szyba Dostawa"

Przeszklenia

Strona 88–89

Prezentowane wzory drzwi zewnętrznych są oferowane w wersji
TopComfort wzgl. TopPrestige (patrz strona od 10 do 11).
Kolory, uchwyty i przeszklenia do drzwi dostępnych w ofercie
„Szybka Dostawa“, w której termin realizacji wynosi
4 tygodni, przedstawiono na ilustracjach lub opisano
w prospekcie.

Uchwyty

Strona 90–91

Program Vario
Wszystkie wzory drzwi zewnętrznych opisane w prospekcie
dostarczamy także w wersji TopPrestigePlus (patrz strona 12)
w terminie ok. 7-8 tygodni.
Możesz dowolnie zmieniać i aranżować wygląd wszystkich
wzorów drzwi zewnętrznych (TopComfort, TopPrestige,
TopPrestigePlus). W tym celu wybierz odpowiadający Ci
uchwyt, kolor lub przeszklenie.

Więcej informacji o aluminiowych drzwiach
zewnętrznych i innych wysokiej jakości produktach
firmy Hörmann znajdziesz na
www.hormann.pl
Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące
z przyczyn technicznych druku.
Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe wyłącznie
za naszą zgodą. Zmiany zastrzeżone.

Ponadto zapoznaj się z innymi ofertami
drzwi zewnętrznych firmy Hörmann:

Drzwi Comfort
Aluminiowe drzwi zewnętrzne Comfort
to szereg niedrogich modeli drzwi
wypełnianych tworzywem sztucznym.
W zależności od wyposażenia dostawy
tych drzwi realizujemy od 3-5 tygodni.

Nowość: teraz 6 atrakcyjnych wzorów drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne Comfort
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Atrakcyjne drzwi aluminiowe - ekstremalnie szybka
dostawa i niska cena

Drzwi ThermoPro
Te piękne drzwi Hörmann ThermoPro
z aluminium i stali zapewniają duże
bezpieczeństwo i dobrą izolacyjność
cieplną w przystępnej cenie.

Piękne, bezpieczne i gwarantujące najlepszą izolacyjność cieplną

Drzwi zewnętrzne ThermoPro
Ze stali i aluminium, do domów i wejść boczwnych
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"Dobrą markę trzeba sobie wypracować."
August Hörmann, założyciel firmy, 1886–1944

Jedno nazwisko - jedna gwarancja
Możesz zaufać jakości marki Hörmann
W myśl tego motta Hörmann jest marką, która stanowi gwarancję prawdziwej jakości
bazującej na zaawansowanym know-how produktu. To rodzinne przedsiębiorstwo od
ponad 50 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej i od początków swojej
działalności jest partnerem dla firm zajmujących się budową i modernizacją. Nie bez
powodu Hörmann zalicza się do największych producentów drzwi zewnętrznych
w Europie. Dlatego przy ich zakupie klienci mają poczucie trafnie dokonanego wyboru.
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Made in Germany
Wszystkie komponenty drzwi zewnętrznych są konstruowane
i produkowane przez firmę Hörmann. Nasi wysoko
wykwalifikowani pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych
produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem
szczegółowych rozwiązań. W ten sposób powstają na rynku
patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania. Możesz na nas
polegać: próby wytrzymałościowe przeprowadzane w realnych
warunkach są gwarancją zaawansowanych technologicznie
produktów seryjnych w najwyższej jakości Hörmann.

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 udokumentowane
motto firmy Hörmann: „Jakość bez kompromisów“.

Gwarancja
długotrwałości
Jesteśmy przekonani o doskonałej
jakości naszych produktów i naszym
bezkompromisowym systemie
zapewnienia jakości.

50 lat doświadczeń w produkcji i ponad 13 milionów sprzedanych
bram - dzięki temu firma Hörmann zajmuje najwyższą pozycję wśród
producentów bram garażowych na rynku europejskim. Automatyczne
bramy segmentowe Hörmann gwarantują użytkownikom komfort na
najwyższym poziomie, wysokie bezpieczeństwo i atrakcyjne wzornictwo.
Poradą służą partnerzy firmy Hörmann.
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Odkryj swoje nowe drzwi zewnętrzne
Program, który ma Tobie wiele do zaoferowania
Spośród 3 różnych wersji wykonania wybierz zgodnie z życzeniem drzwi o dobranym
wyglądzie i odpowiednich właściwościach izolacyjnych: wersję podstawową TopComfort,
elegancką, zakrywającą skrzydło wersję TopPrestige lub wersję TopPrestigePlus
o lepszej izolacyjności cieplnej i ciekawszym wzornictwie. Nie ma znaczenia, na którą
wersję wykonania się zdecydujesz - zawsze otrzymasz produkt najwyższej jakości
"made in Germany".
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Korzyść dla Ciebie:
izolacyjność cieplna
Oszczędzanie energii stało się teraz tak ważne jak nigdy
dotąd. Decydując się na drzwi zewnętrzne Hörmann,
wybierasz dobre rozwiązanie na wiele lat. Wszystkie
aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann mają bardzo dobre
właściwości izolacyjne dzięki systemowi aluminiowych profili
wyposażonych w przegrodę termiczną. Ponadto zastosowany
system uszczelek zapewnia dobrą szczelność drzwi na całym
obwodzie, co spełnia wymagania obowiązującego
rozporządzenia o poszanowaniu energii. Drzwi
TopPrestigePlus przekonują najlepszą izolacyjnością cieplną,
dlatego szczególnie nadają się do stosowania w domach
energooszczędnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz
na stronie 12.

źródło: FLIR Systems

Korzyść dla Ciebie:
indywidualne rozwiązania
Program Hörmann Vario zapewnia najlepszą elastyczność
rozwiązań i realizację indywidualnych koncepcji: spośród wielu
możliwości wybierz kolor, przeszklenia i uchwyty do Twoich
nowych drzwi do domu. Całkowicie zgodnie z życzeniem.
Więcej informacji od strony 86.

Korzyść dla Ciebie: komfort
Hörmann i io-homecontrol ® zapewniają system automatyki
radiowej do całego domu. W ten sposób korzystasz z
komfortu i bezpieczeństwa oraz oszczędzasz energię wszystko w zasięgu jednego przycisku. Na stronach 84 i 85
dowiesz się, w jaki sposób łatwo wyposażyć swoje nowe drzwi
zewnętrzne w tę nową technologię.

Tylko w produktach
Hörmann

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczena technologia bezprzewodowa, która˛ latwo
’ Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja˛ sie˛ ze soba˛ podnoszac
˛
zainstalowac.
.
.
’
komfort i bezpieczenstwo
oraz obnizajac
˛ zuzycie energii.
www.io-homecontrol.com

Korzyść dla Ciebie: wyjątkowość
Wiele spośród wzorów drzwi zewnętrznych prezentowanych
w niniejszym katalogu oferowanych jest wyłącznie przez firmę
Hörmann. Wzory te możesz rozpoznać po oznaczeniu
„Tylko w produktach Hörmann“. Wtedy możesz mieć pewność,
że wybrałeś drzwi jedyne w swoim rodzaju.
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TopComfort
1

Widok z zewnątrz

2

Widok od wewnątrz

Wersja podstawowa
Drzwi zewnętrzne TopComfort charakteryzują się
w tym samym stopniu funkcjonalnością co
nowoczesnym wzornictwem - obwiedniowe profile
są łączone w narożnikach na styk pod kątem i tworzą
spójną ramę okalającą wypełnienie danego wzoru
drzwi, ujętego w profilu skrzydła (1). Rzut oka na
stronę wewnętrzną ukazuje wypełnienie drzwi
z zaokrąglonymi listwami mocującymi przeszklenie
i szarą uszczelką tworzącą subtelne obramowanie (2).
Dobra izolacyjność cieplna
Dobrą izolacyjność cieplną zapewnia system profili
o grubości 80 mm z przegrodą termiczną
i wypełnienie drzwi o grubości 30 mm. W zależności
od wybranego wzoru współczynnik U przenikania
ciepła drzwi zewnętrznych wynosi do 1,4 W/m 2 K.
W ten sposób obniżasz koszty ogrzewania domu
i możesz w pełni cieszyć się przytulną atmosferą.
Podwójne przeszklenie termoizolacyjne
Także w przypadku wzorów drzwi o dużych
przeszklonych powierzchniach nie należy się
obawiać dużych strat energii. Współczynnik
przenikania ciepła standardowego przeszklenia
termoizolacyjnego wynosi maksymalnie 1,1 W/m 2 K.

Widok od wewnątrz

TopComfort - zawiasy
regulowane w trzech
płaszczyznach

80

m

m

Widok z zewnątrz

Możliwość optymalnej regulacji
Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
zapewniają różne możliwości regulacji drzwi
zewnętrznych TopComfort. Dzięki temu drzwi są
optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie
się zamykają.

Program "Szybka Dostawa"
TopComfort
Termin dostawy jednoskrzydłowych drzwi
zewnętrznych (maks. 1250 x 2250 mm) wynosi
ok. 3-4 tygodni i dotyczy opisanych wzgl.
prezentowanych na zdjęciach uchwytów, przeszkleń
i kolorów.
30

10

mm

Przekrój drzwi
TopComfort

Termin dostawy drzwi ze stałym naświetlem
bocznym i/lub górnym i/lub systemem skrzynek
listowych wynosi ok. 5 tygodni.

TopPrestige
1

Widok z zewnątrz

2

Widok od wewnątrz

Elegancka wersja zakrywająca skrzydło
W wersji TopPrestige wzór wypełnienia jest
zamontowany na profilu skrzydła i dzięki temu daje
elegancki wygląd zewnętrzny (1). Ta wersja
przypadnie Tobie do gustu ze względu na wąski
profil skrzydła bez listew mocujących i bez
widocznej uszczelki (2).
Bardzo dobra izolacyjność cieplna
Decydując się na wersję TopPrestige otrzymasz
drzwi zewnętrzne, w których zespolona konstrukcja
skrzydła i wypełnienia gwarantuje bardzo dobrą
izolacyjność cieplną. System profili z przegrodą
termiczną i wypełnieniem z pianki poliuretanowej w
dużym stopniu zapobiega przedostawaniu się ciepła
na zewnątrz domu. W zależności od wybranego
wzoru współczynnik U przenikania ciepła drzwi
zewnętrznych TopPrestige wynosi maksymalnie
1,3 W/m 2 K.
Podwójne przeszklenie termoizolacyjne
Drzwi zewnętrzne TopPrestige o dużych
przeszklonych powierzchniach charakteryzują się
najlepszą izolacyjnością cieplną. Montowane
standardowo przeszklenie termoizolacyjne, którego
współczynnik U przenikania ciepła wynosi nawet
1,1 W/m 2 K, daje same korzyści.

Widok od wewnątrz

TopPrestige - zawiasy
regulowane w trzech
płaszczyznach

80

m

m

Widok z zewnątrz

Najważniejszy jest komfort
Kształtne zawiasy regulowane w trzech
płaszczyznach zapewniają różne możliwości
regulacji drzwi zewnętrznych TopPrestige. Dzięki
temu zawsze jesteś pewien, że drzwi są optymalnie
uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie się zamykają.

Program „Szyba Dostawa“
TopPrestige
Termin dostawy jednoskrzydłowych drzwi
zewnętrznych (maks. 1250 x 2250 mm) wynosi
ok. 3-4 tygodni i dotyczy opisanych wzgl.
prezentowanych na zdjęciach uchwytów, przeszkleń
i kolorów.

30

m

m

Przekrój drzwi
TopPrestige

Termin dostawy drzwi ze stałym naświetlem
bocznym i/lub górnym i/lub systemem skrzynek
listowych wynosi ok. 5 tygodni.
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Najwyższej jakości drzwi zewnętrzne - najlepsza
izolacyjność, najmodniejsze wzornictwo

TopPrestigePlus
1

2

Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz

Korzyści wynikające z izolacyjności cieplnej
i modnego wzornictwa
Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus gwarantują komfort
użytkowania, który spełnia najwyższe wymagania.
Różne wersje wykonania drzwi TopPrestigePlus
charakteryzują się niewidoczną z zewnątrz (1)
i od środka (2) ramą skrzydła drzwiowego. Drzwi
wewnętrzne o zlicowanym wyglądzie szczególnie
dobrze pasują do Twoich drzwi pokojowych.
Rozwiązania wyznaczające kierunki rozwoju
Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus posiadają system
profili o grubości 80 mm z przegrodą termiczną oraz
izolowany wzór wypełnienia o grubości 70 mm.
Współczynnik izolacyjności cieplnej wynoszący
nawet 1,0 W/m 2 K, sprawia, że drzwi te nadają się
w szczególności do zastosowania w domach
niskoenergetycznych.
Najwyższy komfort: potrójne przeszklenie
termoizolacyjne
Potrójne przeszklenie o współczynniku U przenikania
ciepła wynoszącym nawet 0,7 W/m2 K oznacza
minimalne straty ciepła, dzięki czemu oszczędzasz
energię i swoje pieniądze.

Widok od wewnątrz

Eleganckie zawiasy rolkowe
w TopPrestigePlus

80

m

m

Widok z zewnątrz

Funkcjonalna elegancja: zawiasy rolkowe
Standardowe zawiasy rolkowe zapewniają optymalny
komfort i cechują się dyskretnym, funkcjonalnym
wyglądem. Ich konstrukcja gwarantuje możliwość łatwej
i wygodnej regulacji skrzydła drzwiowego oraz
umożliwia zawsze komfortowe i bezpieczne zamykanie
Twoich nowych drzwi zewnętrznych.

Program Vario
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70

Przekrój drzwi
TopPrestigePlus

m

m

TopPrestigePlus
Wersja TopPrestigePlus jest produkowana
w maksymalnych wymiarach 1220x2220mm
w kolorach, z uchwytami i przeszkleniami
przedstawionymi na ilustracjach lub w opisach.
Termin dostawy: ok. 7-8 tygodni.

Olśniewający wygląd

Zaokrąglona rama ozdobna,
opcjonalnie we wszystkich
wzorach drzwi zewnętrznych
W celu uzyskania szczególnie spójnego efektu
wszystkie wzory drzwi oferujemy opcjonalnie
z zaokrągloną ramą ozdobną jako dodatkowym
elementem kształtującym formę zewnętrzną. Dzięki
dobranym proporcjom i zaokrąglonym krawędziom
nadaje ona drzwiom wyjątkowo harmonijny i stylowy
wygląd. W wersjach z powierzchnią Golden Oak
zaokrąglona rama ozdobna stanowi wyposażenie
standardowe.

97

mm

Zaokrąglona rama
ozdobna jako
element kształtujący
harmonijną formę
– standardowo we
wszystkich drzwiach
zewnętrznych
z powierzchnią
Golden Oak.

Dzięki dodatkowej ramie ozdobnej głębokość montażowa
profilu ramy zwiększa się do 97 mm.
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Na takim bezpieczeństwie można
polegać
Nasze drzwi zewnętrzne zapewniają najlepszą ochronę
W kwestii bezpieczeństwa możesz polegać na doskonałej jakości drzwi zewnętrznych
firmy Hörmann: specjalny zamek H-5-Automatik z ryglem obrotowym zapewnia
domownikom najlepszą, sprawdzoną ochronę. 3 stalowe haki wyposażone
w 2 dodatkowe rygle blokują się podczas zamykania w zaczepach ze stali nierdzewnej.
Dodatkowy trzpień ze stali nierdzewnej wchodzi w ramę maskującą od strony zawiasów.
To niezawodne sześciopunktowe ryglowanie pozwala czuć się naprawdę bezpiecznie.
14

NOWOŚĆ: Automatyczny 5-punktowy zamek w standardzie

3 stalowe haki wyposażone
w 2 dodatkowe rygle (górny
i dolny) blokują się podczas
zamykania w zaczepach
ze stali nierdzewnej
i automatycznie ryglują drzwi.
W razie potrzeby funkcję
tę można wyłączyć, aby
korzystać z opcjonalnego
elektrozaczepu.

Możliwość
zróżnicowanego
ustawienia:
elektrozaczep
(dostępny opcjonalnie).
Dzięki elektrycznej
zapadce zaczepu Twoi
goście mogą wejść
do domu dopiero, gdy
uruchomisz od wewnątrz
elektrozaczep. W ciągu
dnia możesz także
przełożyć dźwignię
blokującą: aby otworzyć
drzwi, wystarczy je wtedy
lekko nacisnąć
od zewnątrz.

Wyposażenie
standardowe

Klamka wewnętrzna o
ładnym kształcie
Standardowo lakierowana
piecowo w kolorze białym
bądź opcjonalnie
ze stali nierdzewnej
lub w dowolnym kolorze
z palety RAL.

Estetyczna rozeta
przeciwwłamaniowa
Zabezpiecza dodatkowo
wkładkę patentową
przed rozwierceniem
i wykręceniem. Dostępna
standardowo w kolorze
białym RAL 9016,
a w drzwiach
z powierzchnią
Golden Oak i w kolorze
antracytowym - ze stali
nierdzewnej.

Masywny trzpień
przeciwwyważeniowy
W trakcie zamykania
trzpień ze stali
nierdzewnej wchodzi
w ramę maskującą.
Utrudnia to wyważenie
i wepchnięcie drzwi
od strony zawiasów.

Próg z przegrodą
termiczną
Wyjątkowo stabilny,
izolowany próg do
drzwi zewnętrznych
o szerokości 80 mm,
z przegrodą termiczną,
mocowany od spodu za
pomocą zakrytych śrub.
W kolorze srebrnym EV1.
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Szybko i czysto
Wymiana drzwi zewnętrznych: fachowo i kompetentnie
Wymiana drzwi zewnętrznych jest łatwiejsza niż myślisz. Umożliwia to kompleksowy,
kompetentny serwis, który oferują partnerzy firmy Hörmann. Poczynając od doradztwa,
poprzez pomiar, aż po montaż. Szybciej niż myślisz Twój dom nabierze całkiem nowego
charakteru. Z tej decyzji będziesz się cieszył przez długie lata.
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Wymiana drzwi zewnętrznych to dla
profesjonalisty z firmy Hörmann
zadanie, które wykona szybko i czysto.
Już w krótkim czasie po dokonaniu
pomiaru na miejscu i wybraniu nowych
drzwi można rozpocząć modernizację.
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Regulacja
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Montaż nowych drzwi zewnętrznych
Hörmann przez autoryzowanego partnera
firmy Hörmann zgodnie z wymiarami.
Specjalny próg drzwi zewnętrznych
dokładnie zakrywa przejście z zewnątrz.
Próg mocowany jest od spodu za pomocą
zamaskowanych śrub.
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Monter firmy Hörmann precyzyjnie
reguluje drzwi zewnętrzne w trakcie
ich montażu, co od samego początku
gwarantuje optymalną sprawność ich
działania.

Partnerzy firmy Hörmann świadczą
kompleksowe usługi serwisowe

✓
✓
✓

Osobiste doradztwo i staranny pomiar w domu u klienta
Montaż nowych drzwi zewnętrznych na wymiar
Szybko i czysto w krótkim czasie
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650 TP
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej,
w kolorze białym RAL 9016,
z naświetlem bocznym.

650 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze Hörmann
CH 703, od środka w kolorze
białym RAL 9016

Uchwyt HÖ 700 ze stali
nierdzewnej na wypełnieniu
aluminiowym. Szkło izolacyjne,
z zewnątrz bezpieczne szkło
zespolone VSG, wewnątrz
Pave białe

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz
bezpieczne szkło zespolone VSG,
wewnątrz Pave białe

185 TP
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej,
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
zespolone szkło bezpieczne,
wewnątrz Mastercarré.
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Tylko w produktach
Hörmann

Atrakcyjne wzornictwo
drzwi zewnętrznych
Dla szczególnie wymagających
Nie należy wybierać jakichkolwiek drzwi zewnętrznych, lecz takie, które spełnią Twoje
oczekiwania. Hörmann oferuje w tym zakresie szeroki wybór ekskluzywnych wzorów
drzwi w specjalnym wzornictwie, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Prezentowane
na kolejnych stronach ekskluzywne i eleganckie uchwyty stanowią uzupełnienie tego
wizerunku.
20

Idealne połączenie
Prezentowane poniżej drzwi i uchwyty są do siebie
perfekcyjnie dopasowane i dostarczane wyłącznie jako
komplet.
561 TP

NOWOŚĆ

TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze białym
RAL 9016, z ramą
ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 150
ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu
aluminiowym,
z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne,
wewnątrz Parsol szare,
piaskowane paskami.

552 TP CH 703

NOWOŚĆ
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze Hörmann
CH 703, od środka
w kolorze białym
RAL 9016, z ramą
ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 150 ze
stali nierdzewnej na
wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne,
piaskowane
z przezroczystymi
paskami, folia barwiona
w kolorze czerwonym,
wewnątrz Float

551 TP CH 703
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze Hörmann
CH 703, od środka w kolorze białym RAL 9016,
z naświetlami bocznymi i górnymi.

Uchwyt HÖ 150 ze stali nierdzewnej
na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym
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110 TP
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej, w kolorze jasnoszarym
RAL 7035. Dostępne w programie Vario.

140 TP
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

110 TP
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt 38-1
Szkło izolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste bezpieczne szkło
zespolone VSG, wewnątrz Pave
białe

Uchwyt 38-1
Szkło izolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste bezpieczne szkło
zespolone VSG, wewnątrz Pave
białe
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io-homecontrol® - komfort
za naciśnięciem przycisku
System automatyki radiowej do Twojego domu
Jak komfortowo zechcesz mieszkać? Przy pomocy jednego pilota w technologii
io-homecontrol® możesz bez ponoszenia wysokich kosztów zdalnie sterować drzwiami,
bramą i urządzeniami automatyki domowej innych producentów. To oznacza większy
komfort, bezpieczeństwo i oszczędność energii w całym domu. Więcej informacji znajdziesz
na stronach 84 i 85.
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166 TP
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

136 TP
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej,
szkło izolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne, częściowo
matowane, wewnątrz Satinato
z piaskowanymi pasami

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej,
szkło izolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne, częściowo
matowane, wewnątrz Satinato
z piaskowanymi pasami
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NOWOŚĆ
556 TP CH 703
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej, w kolorze Hörmann
CH 703, od środka w kolorze białym RAL 9016, z ramą
ozdobną i naświetlem bocznym (wyposażenie opcjonalne)

556 TP
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na zamkniętym
wypełnieniu aluminiowym z rowkami. Naświetle
boczne z wzorem przeszklenia 556 MG: szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane z
przezroczystymi pasami

Tylko w produktach
Hörmann

Uchwyt HÖ 550 ze stali
nierdzewnej na zamkniętym
wypełnieniu aluminiowym
z rowkami
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TopPrestigePlus - podwójnie
przekonujące
Najwyższy współczynnik izolacyjności cieplnej, elegancki wygląd
Jakość drzwi zewnętrznych TopPrestigePlus spełnia wymagania najbardziej
wymagających. Wypełnienie zakrywające całe skrzydło z zewnątrz i wewnątrz nadaje
drzwiom ponadczasowy elegancki wygląd, a szczególny komfort zapewnia potrójne
przeszklenie termoizolacyjne. Są to idealne drzwi dla osób ceniących najwyższy standard
wykonania i właściwości izolacyjne lub planujących budowę domu niskoenergetycznego.
28

Tylko w produktach
Hörmann

188 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016

41 TC
TopComfort jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016

Uchwyt HÖ 100 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne, wewnątrz Stopsol szare
z piaskowanymi paskami

Uchwyt HÖ 100 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz bezpieczne szkło zespolone, wewnątrz
Parsol szare, piaskowane z przezroczystym
obramowaniem i dużą aplikacją ze stali
nierdzewnej
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Charakterystyczny styl
Ten charakterystyczny uchwyt mocowany na aluminiowym wypełnieniu drzwi
znakomicie komponuje się z ich wielkopowierzchniową graficzną aranżacją.
Specyficzny szlif rowkowy i piaskowany wzór dodatkowo przyciągają wzrok.

553 TP CH 703
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze Hörmann
CH 703, od środka w kolorze białym RAL 9016, bez ramy
maskującej (wyposażenie opcjonalne)
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Uchwyt 751 ze stali nierdzewnej
w kolorze srebrnym (opcjonalnie
uchwyt w dowolnym kolorze
z palety RAL) na wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz
Reflo z szlifem rowkowym
i piaskowanym wzorem, wewnątrz
zespolone szkło bezpieczne

Tylko w produktach
Hörmann

NOWOŚĆ
562 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną i naświetlami bocznymi (wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt 751 ze stali nierdzewnej
w kolorze srebrnym (opcjonalnie
uchwyt w dowolnym kolorze z palety
RAL) na wypełnieniu aluminiowym,
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
Reflo z szlifem rowkowym
i piaskowanym wzorem, wewnątrz
zespolone szkło bezpieczne.
Naświetle boczne z wzorem
przeszklenia 562 MG (opcjonalne
w programie Vario, Cena na
zapytanie).
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Wysokiej jakości aluminiowe drzwi zewnętrzne o naturalnym wyglądzie
Powierzchnia Decograin ® "Golden Oak" jest wierną imitacją drewna, dlatego naturalny efekt tego wykończenia w połączeniu
z zaletami aluminium jako materiału najwyższej jakości pozwolił na stworzenie drzwi o idealnych właściwościach. Przy tym drzwi
zewnętrzne Hörmann zapewniają bezpieczeństwo, najwyższą izolację akustyczną i cieplną, są stabilne, a do tego wcale nie
wymagają malowania.

45 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze białym RAL 9016,
z naświetlami bocznymi

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym
z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste bezpieczne szkło zespolone, wewnątrz
Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami
poprzecznymi. Naświetle boczne z wzorem przeszklenia
45 MG i (opcjonalną) blachą cokołową ze stali nierdzewnej.
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Wzór 45 w trzech wariantach wykończenia
powierzchni - indywidualny styl wejścia do
domu

Tylko w produktach
Hörmann

45-5 TP CH 703
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze Hörmann
CH 703, od środka
w kolorze białym
RAL 9016

Uchwyt HÖ 200
ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz
przezroczyste
bezpieczne szkło
zespolone, wewnątrz
Float, piaskowane,
z przezroczystymi
paskami
poprzecznymi

45-5 TP
Golden Oak
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
z powierzchnią
Hörmann
Decograin ® "Golden
Oak", od środka
w kolorze białym
RAL 9016,
standardowo
z ramą ozdobną

Uchwyt HÖ 200
ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz
przezroczyste
bezpieczne szkło
zespolone, wewnątrz
Float, piaskowane,
z przezroczystymi
paskami
poprzecznymi

Zadaszenie 605 CH 703
Aluminiowe zadaszenie w kolorze Hörmann
CH 703 w komplecie ze szkłem akrylowym,
wymiary 2000 x 1000 mm

Więcej informacji o zadaszeniach firmy
Hörmann znajdziesz na stronach 82 i 83.
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680 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze Hörmann
CH 703, od środka w kolorze
białym RAL 9016

680 TP
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016

Uchwyt HÖ 700 ze stali
nierdzewnej na wypełnieniu
aluminiowym. Szkło izolacyjne,
z zewnątrz bezpieczne szkło
zespolone VSG, wewnątrz
Pave białe

Uchwyt HÖ 700 ze stali
nierdzewnej na wypełnieniu
aluminiowym. Szkło izolacyjne,
z zewnątrz bezpieczne szkło
zespolone VSG, wewnątrz
Pave białe
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Imponująca harmonia
Odkryj w tych wzorach drzwi eleganckie połączenie elementów szkła i drewna,
w których specjalny wewnętrzny wkład z fornirowanego drewna wiśniowego
Black Cherry pozwala uzyskać ciekawy efekt trójwymiarowy (3-D).
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680-9 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

650-9 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float

Tylko w produktach
Hörmann

65-9 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

40-9 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float
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Elegancki wygląd: szlachetne połączenie drewna i szkła
Te wzory drzwi urzekają ciekawym trójwymiarowym efektem (3-D), który udało się
uzyskać dzięki zastosowaniu wkładu z wycinanych pasków fornirowanego klonu
kanadyjskiego. Korzyść dla Ciebie: elegancki wygląd drzwi, a wewnątrz więcej
naturalnego światła.
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680-8 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

650-8 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float

Tylko w produktach
Hörmann

65-8 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

40-8 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło
bezpieczne z wkładem z fornirowanego drewna,
wewnątrz przezroczyste Float
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Dla wymagających
Osoby poszukujące specjalnego design docenią te wzory drzwi
zewnętrznych. Elementy ze szkła i stali nierdzewnej łączą się tu, tworząc
wizualnie harmonijną całość i nadają drzwiom szczególnego charakteru!

40 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną
i naświetlami bocznymi (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, drzwi i naświetla
boczne: szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne częściowo matowane,
wewnątrz Float przejrzyste, częściowo
matowane (efekt 3-D). Naświetle boczne
z wzorem przeszklenia 40 MG.
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Tylko w produktach
Hörmann

40 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną i naświetlami
bocznymi (wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, drzwi i naświetla
boczne: szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne częściowo matowane,
wewnątrz Float przejrzyste, częściowo
matowane (efekt 3-D). Naświetle boczne
z wzorem przeszklenia 40 MG.
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659 TP
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej, naświetle boczne
z wzorem przeszklenia 659 MG

689 TC
TopComfort jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

659 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym
z blachą cokołową ze stali nierdzewnej,
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste bezpieczne szkło
zespolone, wewnątrz Parsol szare,
piaskowane, z przezroczystymi paskami
poziomymi

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz bezpieczne
szkło zespolone, wewnątrz Parsol szare,
piaskowane, z przezroczystymi paskami
poziomymi
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860 TP CH 703
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej, w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z naświetlami bocznymi

860 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z naświetlami bocznymi

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na
zamkniętym wypełnieniu aluminiowym
z blachą cokołową ze stali nierdzewnej

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na
zamkniętym wypełnieniu aluminiowym
z blachą cokołową ze stali nierdzewnej
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Tylko w produktach
Hörmann

NOWOŚĆ
555 TP
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

555 TP CH 703
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym zdjęciu w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną i z naświetlami
bocznymi (wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne, wewnątrz Reflo z piaskowanymi
paskami

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne, wewnątrz Reflo z piaskowanymi
paskami. Naświetle boczne z wzorem
przeszklenia 555 MG.
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Tylko w produktach
Hörmann

449 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z naświetlami bocznymi

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne VSG, wewnątrz Reflo z ornamentem
rowkowym w kształcie kwadratów. Naświetle
boczne z wzorem wypełnienia 449 w konstrukcji
samonośnej (opcjonalnie).
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694 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016,
z naświetlami bocznymi

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo ze
szlifowanym ornamentem krzyżowym
w przestrzeni międzyszybowej
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Tylko w produktach
Hörmann

694 TP Golden Oak
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
z powierzchnią Hörmann Decograin ®
„Golden Oak“, od środka w kolorze
białym RAL 9016, standardowo z ramą
ozdobną

Nowy styl gwarantujący więcej światła
Atrakcyjne wzory przeszkleń z piaskowanego
i ornamentowego szkła nadadzą drzwiom całkiem
nowego charakteru, zapewnią więcej światła w domu
i podkreślą Twój styl.

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo ze
szlifowanym ornamentem krzyżowym
w przestrzeni międzyszybowej
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Tylko w produktach
Hörmann

675 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016, z ramą
ozdobną (wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo, ze
szlifowanym ornamentem krzyżowym
w przestrzeni międzyszybowej

Nie zaskoczą Cię niespodziewani
goście
Spodziewasz się wizyty? Przez te eleganckie
i starannie dobrane półprzezroczyste szyby
od razu zobaczysz, czy ktoś stoi z drugiej
strony drzwi. Kolejna zaleta tego rozwiązania
to lepiej doświetlone wnętrze.
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Tylko w produktach
Hörmann

402 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej,
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz
Reflo, częściowo piaskowane z szlifem
rowkowym
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Jeszcze jeden powód do zadowolenia
Odkryj niepowtarzalne połączenie częściowo
piaskowanego szkła z eleganckim ornamentem
rowkowym. Z pewnością przekona Cię klasyczny
charakter takich drzwi.

413 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

Udowodnij swoją klasę
Półprzezroczyste i szlachetnie matowane szkło
pozwoli podkreślić indywidualny styl mieszkania.
Wybór drzwi już świadczy o dobrym guście
gospodarzy.

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne, wewnątrz Madras Silk
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Ekskluzywny uchwyt
Idealnie dobrany do wzoru drzwi
Do każdych drzwi zewnętrznych Hörmann dobraliśmy najwyższej jakości uchwyty
pasujące do danego wzoru, które podkreślają styl i urodę każdego z nich. Oczywiście
możesz wybrać całkiem inny uchwyt z programu Vario - według własnych upodobań.
Informacji o cenach i terminach dostawy udzielają autoryzowani przedstawiciele firmy
Hörmann. Szczegółowe zestawienie uchwytów znajduje się na stronach 90 i 91.
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Tylko w produktach
Hörmann

697 TP
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze białym
RAL 9016, z ramą
ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)
Uchwyt HÖ 900 ze
stali nierdzewnej, na
wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz bezpieczne
szkło zespolone,
wewnątrz Parsol szare
piaskowane,
z przezroczystymi
paskami poprzecznymi

697-5 TP CH 703
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze Hörmann
CH 703, od środka
w kolorze białym
RAL 9016, z ramą
ozdobną (wyposażenie
opcjonalne).

697-5 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, naświetla
boczne z wzorem przeszklenia 697 MG

Uchwyt HÖ 900 ze
stali nierdzewnej na
wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz bezpieczne
szkło zespolone,
wewnątrz Float
piaskowane,
z przezroczystymi
paskami poprzecznymi
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667 TP
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej, naświetla boczne
z wzorem przeszklenia 667 MG

Tylko w produktach
Hörmann

667 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

667-5 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze Hörmann CH 703, od
środka w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej, na
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz bezpieczne szkło zespolone,
wewnątrz Parsol szare piaskowane,
z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej,
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz bezpieczne
szkło zespolone, wewnątrz Parsol
szare piaskowane, z przezroczystymi
paskami poprzecznymi
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Tylko w produktach
Hörmann

558 TP
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016, z ramą
ozdobną (wyposażenie opcjonalne)

NOWOŚĆ
558 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze Hörmann CH 703, od
środka w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo
z poziomym szlifem rowkowym, wewnątrz
piaskowane zespolone szkło bezpieczne

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo
z poziomym szlifem rowkowym,
wewnątrz piaskowane zespolone
szkło bezpieczne
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Tylko w produktach
Hörmann

NOWOŚĆ
554 TP CH 703
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

554 TP
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt HÖ 730 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne, wewnątrz Ornament 553

Uchwyt HÖ 730 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne, wewnątrz Ornament 553
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62 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

75 TC
TopComfort jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, wewnątrz Pave białe,
blacha cokołowa ze stali nierdzewnej

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste
zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz
Mastercarré białe
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Ekskluzywny kolor Hörmann CH 703
Kolor antracytowy w połączeniu ze strukturalną powierzchnią
nabiera bardzo ekskluzywnego charakteru. Kolor Hörmann
CH 703 zwraca uwagę prostotą wyrazu i stanowi wyjątkowy
akcent, idealnie komponujący się z nowoczesną architekturą.

65 TC
TopComfort w kolorze białym RAL 9016, z naświetlami
bocznymi

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu
aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz
bezpieczne szkło zespolone, wewnątrz Float piaskowane,
z przezroczystymi paskami poprzecznymi. Naświetle
boczne z wzorem przeszklenia 65 MG.
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Wzór 65 podkreśla indywidualny styl drzwi

65 TP Golden Oak
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
z powierzchnią
Hörmann Decograin ®
"Golden Oak", od
środka w kolorze
białym RAL 9016,
standardowo z ramą
ozdobną

Uchwyt HÖ 600 ze
stali nierdzewnej na
wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz
bezpieczne szkło
zespolone, wewnątrz
Float piaskowane,
z przezroczystymi
paskami
poprzecznymi

65 TP CH 703
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze Hörmann
CH 703, od środka
w kolorze białym
RAL 9016

Uchwyt HÖ 600
ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu
aluminiowym, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz
bezpieczne szkło
zespolone, wewnątrz
Float piaskowane,
z przezroczystymi
paskami
poprzecznymi
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NOWOŚĆ
557 TP CH 703
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej, w kolorze
Hörmann CH 703, od środka w kolorze białym
RAL 9016, bez naświetla bocznego, z ramą ozdobną,
(wyposażenie opcjonalne)

557 TP
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym
zdjęciu, w kolorze białym
RAL 9016, z ramą ozdobną,
(wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt HÖ 600 ze stali
nierdzewnej na zamkniętym
wypełnieniu aluminiowym
z rowkami

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na
zamkniętym wypełnieniu aluminiowym
z rowkami. Naświetle boczne z wzorem
przeszklenia 557 MG.

Tylko w produktach
Hörmann

Drzwi z charakterem
Poznaj drzwi zewnętrzne, których zdecydowaną
i prostą formę podkreśla imponujący uchwyt
wykonany ze stali nierdzewnej i graficzna
aranżacja frezowanego wzoru. Ten wzór drzwi
szczególnie dobrze komponuje się ze
współczesną architekturą o prostych liniach
i kształtach.
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Tylko w produktach
Hörmann

560 TP CH 703
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze Hörmann
CH 703, od środka w kolorze białym RAL 9016, z ramą
ozdobną

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne,
piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz Float
piaskowane
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Tylko w produktach
Hörmann

559 TP
NOWOŚĆ
TopPrestige jak na górnym zdjęciu, w kolorze
białym RAL 9016, z ramą ozdobną (wyposażenie
opcjonalne)

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło
bezpieczne, piaskowane z przezroczystymi
paskami, wewnątrz Satinato
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686 TP
TopPrestige jak na zdjęciu z lewej z naświetlem
górnym na indywidualne zamówienie. Dostępne
w programie Vario.

686 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

174 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz Antelio
srebrne, wewnątrz Float piaskowane,
z aplikacjami ze stali nierdzewnej
tylko na zewnątrz

Uchwyt HÖ 500 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz
zespolone szkło bezpieczne,
wewnątrz Stopsol szare, w połowie
przezroczyste, w połowie piaskowane
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Wyposażenie na życzenie
Do wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych dostarczamy
opcjonalnie: skrzynki na listy, głośniki domofonowe, dzwonki
i włączniki światła wbudowane w naświetlu bocznym. Więcej
informacji znajdziesz na stronie 81.
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177 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016,
z naświetlem bocznym

866 TP
TopPrestige jak na górnym zdjęciu,
w kolorze białym RAL 9016

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na
wypełnieniu aluminiowym i blacha
cokołowa ze stali nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne, z zewnątrz
przezroczyste bezpieczne szkło
zespolone, wewnątrz Pave białe

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej,
wypełnienie aluminiowe
z kwadratowymi aplikacjami i blachą
cokołową ze stali nierdzewnej

Ciesz się pięknem przeszklonych drzwi
Dostęp naturalnego światła do wnętrza domu to nie jedyna zaleta
pięknie przeszklonych drzwi. Pełen elegancji fasetowy szlif na
obwodzie i zadrukowana krawędź przeszklenia podkreślają styl
i świadczą o dobrym guście właścicieli.

700 TP
TopPrestige, w kolorze białym RAL 9016
Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej
na wypełnieniu aluminiowym, specjalne
przeszklenie: z zewnątrz pojedyncze
szkło bezpieczne z szlifem fasetowym
na obwodzie i zadrukowaną krawędzią,
wewnątrz Reflo z ornamentem rowkowym

W centrum uwagi
Dostosowane optycznie drzwi zewnętrzne i bramy garażowe
Stale koncentrujemy się na udoskonalaniu wzornictwa. Eleganckie przetłoczenia, będące
klasycznym wzorem w bramach garażowych Hörmann, dostosowaliśmy teraz także do
wzornictwa drzwi zewnętrznych Hörmann. Te dwa elementy tworzą niewątpliwie optyczny
akcent efektownie podkreślający styl architektoniczny Twojego domu.
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3 wzory drzwi zewnętrznych dostosowane
do segmentowych bram garażowych
z przetłoczeniami M lub L

861 TP
TopPrestige jak na zdjęciu
z lewej, w kolorze białym RAL
9016, z ramą ozdobną
(wyposażenie opcjonalne)

Uchwyt HÖ 700 ze stali
nierdzewnej na wypełnieniu
aluminiowym

861 TP Golden Oak
TopPrestige jak na zdjęciu
z lewej, z powierzchnią Hörmann
Decograin ® "Golden Oak",
od środka w kolorze białym
RAL 9016, standardowo z ramą
maskującą

Tylko w produktach
Hörmann

Perfekcyjnie dostosowane: wzory drzwi
zewnętrznych i segmentowe bramy
garażowe z przetłoczeniami M lub L
Szeroka oferta wzajemnie dostosowanych produktów
firmy Hörmann obejmuje drzwi i bramy. Poziome
przetłoczenia wykonano w nich na jednej wysokości,
tak aby tworzyły jedną linię i spójny efekt całości.
Przekonaj się sam, że w tych drobnych szczegółach
kryje się piękno Twojego domu.

Drzwi zewnętrzne
TopPrestige:
Wzór 875 TP
Wzór 895 TP
Wzór 898 TP

Garażowe bramy segmentowe
z przetłoczeniami L
do bram o wysokości 2000 mm
do bram o wysokości 2125 mm
do bram o wysokości 2250 mm

Drzwi zewnętrzne
TopPrestige:
Wzór 825 TP
Wzór 845 TP
Wzór 855 TP

Garażowe bramy segmentowe :
z przetłoczeniami M
do bram o wysokości 2000 mm
do bram o wysokości 2125 mm
do bram o wysokości 2250 mm

Uchwyt HÖ 700 ze stali
nierdzewnej na wypełnieniu
aluminiowym

693 TP
TopPrestige jak na zdjęciu
z lewej, w kolorze białym
RAL 9016

Uchwyt HÖ 300 ze stali
nierdzewnej na wypełnieniu
aluminiowym z blachą cokołową
ze stali nierdzewnej

W przypadku tych specjalnych drzwi zewnętrznych
prosimy zwrócić się do autoryzowanego
przedstawiciela firmy Hörmann o poradę
i wykonanie dokładnych pomiarów na miejscu
montażu, co pozwoli na uzyskanie zamierzonego
efektu.
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Nowoczesne wzornictwo produktów
Hörmann
Dopasowane bramy garażowe i drzwi zewnętrzne
Twój dom może mieć tak harmonijny wygląd: brama garażowa i drzwi zewnętrzne są
do siebie idealnie dopasowane i przykuwają uwagę ciekawym połączeniem elementów
ze szkła i stali nierdzewnej. Ta na wskroś stylowa aranżacja spełnia nawet najwyższe
wymagania. Takie właśnie jest nowoczesne wzornictwo produktów firmy Hörmann.
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170 TP
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze białym
RAL 9016

Uchwyt HÖ 300 ze
stali nierdzewnej na
wypełnieniu
aluminiowym
z blachą cokołową ze
stali nierdzewnej,
szkło termoizolacyjne,
z zewnątrz zespolone
szkło bezpieczne,
wewnątrz Float,
przezroczyste
z piaskowanymi
kwadratami

Piękny przykład połączenia bramy
garażowej i drzwi zewnętrznych

Garażowa brama segmentowa
Wzór 457

Wzór drzwi zewnętrznych
188 TP (patrz strona 29)

Garażowa brama segmentowa
Wzór 450

Wzór drzwi zewnętrznych
693 TP (patrz strona 77)

Garażowa brama segmentowa
Wzór 453

Wzór drzwi zewnętrznych
170 TP (patrz strona 79)

173 TC
TopPrestige jak na
zdjęciu z lewej,
w kolorze białym
RAL 9016

Uchwyt HÖ 300 ze
stali nierdzewnej na
wypełnieniu
aluminiowym, blacha
cokołowa ze stali
nierdzewnej, szkło
termoizolacyjne,
z zewnątrz
bezpieczne szkło
zespolone, wewnątrz
Pave białe

Wszystkie szczegóły na
temat produktów Hörmann
w nowoczesnym wzornictwie
znajdziesz w szczegółowej
broszurze o garażowych bramach
segmentowych Hörmann.

NOWOŚĆ: Odporność przeciwwłamaniowa certyfikowana przez TÜV

Segmentowe bramy garażowe
Codziennie większy komfort i bezpieczeństwo
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Termin dostawy: ok. 5 tygodni
Nie zwlekaj dłużej. Wszystkie prezentowane systemy skrzynek
listowych dostarczamy w terminie ok. 5 tygodni.

Zaakcentuj swój osobisty styl
Systemy skrzynek listowych na indywidualne zamówienie
Twoja anonimowość kończy się z chwilą podania nazwiska na drzwiach wejściowych
lub na dzwonku i skrzynce na listy. Dlatego Hörmann oferuje szereg możliwości
indywidualnej aranżacji skrzynek. Można je przy tym harmonijnie komponować
z drzwiami, a przy okazji wyposażyć także w pasujący przycisk dzwonka, włącznik
światła i głośnik domofonu. W ten sposób wejście do domu stanie się Twoją osobistą
wizytówką.
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100
Uchwyt 94-2
Szkło izolacyjne, z zewnątrz
Mastercarré, wewnątrz
bezpieczne szkło zespolone
VSG.

Perfekcyjnie dobrane do Twoich wymagań:
przykłady aranżacji systemów skrzynek na listy
Hörmann oferuje systemy skrzynek listowych
dopasowane do potrzeb użytkowników i wielkości
budynku mieszkalnego. Wszystkie skrzynki i otwory
wrzutowe na listy wraz z przyciskiem dzwonka,
włącznikiem światła i głośnikiem domofonu są
zamontowane w ocieplanym panelu aluminiowym
i wykończone maskownicą ze stali nierdzewnej, która
ułatwia montaż bez konieczności wykonywania
kosztownych prac murarskich.

Dom na 6 rodzin, układ 3-rzędowy

Dom na 4 rodziny, układ 2-rzędowy

101
Uchwyt 38-2
Szkło izolacyjne, z zewnątrz
Mastercarré, wewnątrz
bezpieczne szkło zespolone
VSG

Do wzorów 100 i 101 dostarczamy w ramach oferty
„Szybka Dostawa“ różne naświetla boczne i górne
oraz szczebliny poprzeczne. Termin dostawy wynosi
ok. 5 tygodni.

Dom jednorodzinny, układ
1-rzędowy
Dom na 2 rodziny, układ 1-rzędowy

Oprócz prezentowanych tu systemów skrzynek na listy
wykonujemy także specjalne wersje skrzynek na
indywidualne zamówienie odbiorcy.
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105
Zadaszenie ze stali nierdzewnej jak na zdjęciu poniżej,
w komplecie ze szkłem akrylowym

Osłona boczna ze stali nierdzewnej,
jednoszybowe szkło bezpieczne,
wysokość 2000 mm, głębokość
900 mm (u góry)

Dobrze przemyślane zadaszenia
Hörmann
Twoja osłona przed deszczem i wiatrem, pasująca do drzwi zewnętrznych
Zamontowane nad wejściem do domu zadaszenie Hörmann sprawdza się podwójnie:
chroni domowników i gości przed niepogodą, a poza tym atrakcyjnie wygląda. Wybierz
swoje ulubione zadaszenie spośród pięciu rożnych modeli.
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405
Aluminiowe zadaszenie jak na zdjęciu
z lewej, w kolorze białym RAL 9016,
w komplecie ze szkłem akrylowym
Wymiary 2000 x 1000 mm

505
Aluminiowe zadaszenie jak na zdjęciu
z lewej, w kolorze białym RAL 9016,
w komplecie ze szkłem akrylowym
Wymiary 2000 x 1000 mm

605
Aluminiowe zadaszenie jak na zdjęciu
z lewej, w kolorze białym RAL 9016,
w komplecie ze szkłem akrylowym
Wymiary 2000 x 1000 mm

605 CH 703
Aluminiowe zadaszenie jak na zdjęciu
z lewej, w kolorze białym Hörmann
CH 703, w komplecie ze szkłem
akrylowym
Wymiary 2000 x 1000 mm
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WSKAZÓWKA:

Zamki S-5-Automatik/Comfort są kontrolowane i certyfikowane przez jednostkę
certyfikacyjną VDS (niem.: zaufanie dzięki bezpieczeństwu). Zamki te zapewniają,
że Państwa dom będzie zawsze doskonale zamknięty.

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. Hörmann oferuje w tej dziedzinie najnowocześniejsze możliwości, począwszy
od automatycznego (mechanicznego) ryglowania, aż po komfortowy system automatyki
radiowej io-homecontrol®. Partnerzy firmy Hörmann służą informacjami i doradztwem
w tym zakresie.
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Stopniowany poziom bezpieczeństwa
Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym sztywnym
łańcuchem stalowym.

W przypadku wszystkich wariantów zamków Comfort
mogą Państwo w dalszym ciągu otwierać drzwi wejściowe
również kluczem.

Bezpieczne otwieranie poprzez zintegrowany sztywny
łańcuch stalowy:
Pakiet bezpieczeństwa S-3 S jest wyposażony w sztywny łańcuch
stalowy zintegrowany z zamkiem. Dzięki temu drzwi są otwierane
jedynie tak, że pozostaje jedynie niewielka szczelina, co
uniemożliwia obcym osobom całkowite otwarcie drzwi. Ten pakiet
bezpieczeństwa mogą Państwo otrzymać wraz z zamkiem
automatycznym (S-5 S Automatik), który automatycznie rygluje
drzwi zewnętrzne w momencie ich przyciągnięcia. Zamek
automatyczny można otrzymać również bez sztywnego łańcucha
stalowego (S-5 Automatik).
Automatyczne ryglowanie – wygodne otwieranie:
Pakiety bezpieczeństwa S-5 Comfort są wyposażone
w automatyczny zamek, który w trakcie zamykania drzwi
automatycznie rygluje drzwi zewnętrzne. W trakcie otwierania
jednego z możliwych elementów obsługi (sterownik wewnętrzny,
nadajnik itd.) zintegrowany silnik odryglowuje zamek, a drzwi można
łatwo otworzyć. Oczywiście mogą Państwo w dalszym ciągu
otwierać Państwa drzwi zewnętrzne za pomocą klucza.
Otwarcie poprzez naciśnięcie na przycisk:
W przypadku S-5 Comfort drzwi zewnętrzne można otworzyć
poprzez naciśnięcie na przycisk, np. za pośrednictwem domofonu.
Jest to przydatne szczególnie w domach wielorodzinnych.
Możliwości, które daje sterowanie za pomocą transpondera:
W przypadku S-5 Comfort Plus drzwi mogą Państwo dodatkowo
otwierać z zewnątrz w bardzo komfortowy sposób dzięki sterowaniu
za pomocą transpondera nie dotykając drzwi, np. za pomocą
klucza elektronicznego.
Otwieranie przy użyciu skanera odcisków palców (na zdjęciu
po lewej): S-5 Comfort Scan otwiera drzwi zewnętrzne za pomocą
skanera odcisków palców. Dzięki czemu nie potrzeba już standardowego klucza. W tę technikę mogą Państwo wyposażyć również
bramy garażowe firmy Hörmann.
Otwieranie nadajnikiem io-homecontrol® (patrz zdjęcie z prawej
strony): S-5 Comfort io-homecontrol® to najnowocześniejsza
technologia: dzięki niej drzwi można bardzo wygodnie
rozryglowywać za pomocą nadajnika, przy użyciu którego mogą
być obsługiwane (za pomocą fal radiowych) również inne
urządzenia, takie jak napędy bram garażowych i wjazdowych.

Hörmann i io-homecontrol® Automatyczne
urządzenie radiowe dla całego domu –
dla większego komfortu, bezpieczeństwa
i oszczędzania energii.
Znormalizowany protokół urządzenia
radiowego umożliwia za pomocą tylko jednego
nadajnika wzajemnie dostosowane sterowanie
i sprawdzanie statusu napędów bramy wjazdowej
i bramy garażowej firmy Hörmann, drzwi zewnętrznych Hörmann,
jak również urządzeń techniki domowej innych producentów
kompatybilnych z io-homecontrol®. Szczegółowe informacje
odnośnie automatyzacji gospodarstwa domowego za pomocą
io-homecontrol® znajdą Państwo w specjalistycznym prospekcie
firmy Hörmann.
io-homecontrol ®: komfort, bezpieczeństwo i oszczędność energii

Automatyka radiowa do
Twojego domu

Technologia io-homecontrol ® stosowana w napędach do bram garażowych,
napędach do bram wjazdowych oraz drzwiach zewnętrznych.

Nadajnik i odbiornik do io-homecontrol® są zamocowane na górnej ramie
drzwi zewnętrznych.

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczena technologia bezprzewodowa, która˛ latwo
’ Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja˛ sie˛ ze soba˛ podnoszac
˛
zainstalowac.
.
.
’
komfort i bezpieczenstwo
oraz obnizajac
˛ zuzycie energii.
www.io-homecontrol.com
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Program Vario
Zgodnie z Państwa życzeniami
Dzięki dużej różnorodności mogą Państwo, w zależności od gustu, zadecydować, jak mają
wyglądać Państwa drzwi. Samodzielnie mogą Państwo podjąć decyzję o kolorze, uchwycie
i przeszkleniu. O terminach dostaw i cenach poinformuje Państwa placówka handlowa firmy
Hörmann.
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Indywidualny wybór koloru i dekoracji drewnianej
Oprócz naszego standardowego koloru białego RAL 9016 otrzymają
Państwo również inne odcienie RAL, zgodnie z Państwa życzeniami.

402 TP w kolorze brązowym RAL 8012

667 TP szary RAL 7040

694 TP w kolorze ciemnozielonym RAL 6005

45 TP w kolorze czarnym RAL 8022

680 TP w kolorze antracytowym RAL 7016

40 TP w kolorze bordo RAL 3005
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Dowolny rodzaj przeszklenia
Każde przeszklenie wygląda inaczej w zależności od koloru, struktury i zastosowanej obróbki. Dlatego oprócz propozycji
przeszkleń prezentowanych na zdjęciach w katalogu możesz wybrać dowolny inny rodzaj szyby do Twoich nowych drzwi
zewnętrznych Hörmann - w zależności od gustu i upodobań. Na tej stronie zamieściliśmy zestawienie najbardziej
popularnych szyb. Informacji o cenach i terminach dostawy udzielają autoryzowani przedstawiciele firmy Hörmann.

Float, przezroczyste,
piaskowane

Parsol, szare, piaskowane

Stopsol, szare, piaskowane

504 białe

Silk białe, tłoczone

Szkło ornamentowe
Chinchilla, białe

Royal Flash, białe

Stopsol, niebieskie, piaskowane

Mastercarré

Masterpoint

Spotlyte, białe

Szkło ornamentowe Gotik, białe

Szkło ornamentowe Gotik, brąz

Masterray

Ornamentowe 553
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Masterligne

Pave, białe

Szkło ornamentowe Barock,
białe

Szkło ornamentowe Silvit 178,
brąz

Szkło ornamentowe Niagara,
białe

Szkło ornamentowe Delta, brąz

597 białe

Royal Trio, białe

Flûtes

Kathedral, białe

Szkło ornamentowe Gussantik,
białe

Madras Silk, trawione
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+

+

+

91-2
Stal nierdzewna
szczotkowana

38-1
Stal nierdzewna,
na środku
z dekorem

38-2
Stal nierdzewna,
matowa,
szczotkowana

26-2
Aluminium, brązowy
(lub RAL do wyboru)

27-1
Tworzywo
sztuczne,
białe 27-2
Tworzywo
sztuczne,
czarne

+
210
+

210

+

+

+

+

300

+

+

+
300

350

350
+
26-1
Aluminium, biały

+

350
92-2
Stal nierdzewna
szczotkowana

+

21-2
Tworzywo
sztuczne, czarny

+

+

+

300

350

+

+

+
300
+
+

21-1
Aluminium, biały
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600

62-4
Szyld podłużny
Komplet
przeciwwłamaniowy,
z płaskim uchwytem
od zewnątrz, biały
600

+

62-1
Szyld podłużny
Komplet
przeciwwłamaniowy,
z płaskim
uchwytem od
zewnątrz, aluminium

+

61-4
Szyld podłużny
Komplet
przeciwwłamaniowy,
biały

+

61-1
Szyld podłużny
Komplet
przeciwwłamaniowy,
aluminium

+

+

+

245

+
245

+
245

245

+

Trzymamy rękę na pulsie – dzięki wzornictwu przemysłowemu odpowiadającemu Państwa życzeniom
W tym katalogu przyporządkowaliśmy uchwyty pasujące do danego wzoru drzwi. Jest to jednakże tylko propozycja. Mogą Państwo
wybrać dowolny wzór uchwytu zgodnie z własnymi życzeniami i wyobrażeniami. Poniżej przedstawione są wszystkie dostępne
w programie uchwyty. Odnośnie terminów dostawy i ceny informacji udzieli Państwu partner handlowy firmy Hörmann.

94-2
Stal nierdzewna
szczotkowana

14-1
Stal nierdzewna,
na środku
z dekorem

14-2
Stal nierdzewna,
matowa,
szczotkowana

+

840

600
+

600

600
Hö 550
Stal nierdzewna
matowa,
szczotkowana

Hö 600
Stal nierdzewna
matowa,
szczotkowana

Hö 300
Stal nierdzewna
matowa,
szczotkowana

Hö 200
Stal nierdzewna
matowa,
szczotkowana

Hö 100
Stal nierdzewna
matowa,
szczotkowana

+
210

210

+
460
+
Hö 400
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana

+

+

210
+

Hö 700
Stal nierdzewna,
na środku
z dekorem

+

+

Hö 500
Stal nierdzewna
matowa,
szczotkowana

+

+

+

+

+

+

600

1140

1435

+

+

+

+

+

+

+ mm + = odstęp między
punktami mocowania.

81-1
Mosiądz
polerowany

11-1
Stal nierdzewna,
matowana

29-1
Mosiądz masywny,
oksydowany

+

678

+

Hö 900
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana uchwyt z dekorem
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Poznaj prawdziwą 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 domów.

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

Hörmann i io-homecontrol ®
Automatyka bezprzewodowa dla całego domu - większy
komfort, bezpieczeństwo i oszczędność energii! Standardowy
protokół radiowy uruchamiany tylko jednym pilotem umożliwia
sterowanie i odczyt statusu w napędach
Hörmann do bram wjazdowych i garażowych
oraz urządzeniach techniki domowej
kompatybilnych z io-homecontrol®
innych producentów.

io-homecontrol ®: komfort, bezpieczeństwo i oszczędność energii

Szczegółowe informacje na temat
io-homecontrol ® znajdziesz w
specjalistycznym prospekcie firmy Hörmann.

www.hormann.pl

Automatyka radiowa do
Twojego domu
Technologia io-homecontrol ® stosowana w napędach do bram garażowych,
napędach do bram wjazdowych oraz drzwiach zewnętrznych.

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczena technologia bezprzewodowa, która˛ latwo
’ Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja˛ sie˛ ze soba˛ podnoszac
˛
zainstalowac.
.
.
’
komfort i bezpieczenstwo
oraz obnizajac
˛ zuzycie energii.
www.io-homecontrol.com
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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.

OŚCIEŻNICE

OFICJALNY SPONSOR PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI
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