Domové dvere ThermoComfort
NOVINKA: Atraktívne hliníkové domové dvere s trojitou tesniacou úrovňou
a 5-bodovým bezpečnostným zámkom
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Made in Germany

Kvalita bývania začína
pri domových dverách
Domové dvere plnia množstvo úloh: poskytujú
bezpečie, chránia pred zimou a sú optickou
vizitkou každého domu. Program domových dverí
Hörmann ThermoComfort vám ponúka celý rad
cenovo výhodných modelov, ktoré spĺňajú všetky
spomínané úlohy – a ktoré vám tak ponúkajú
vysoký komfort bývania.
Vyberte si, ktorý motív sa najlepšie hodí k vášmu
individuálnemu vchodu do domu. Navyše
dostanete pre každý motív bočné diely vo vyhotovení
na mieru. Vaša výhoda: individuálny vzhľad dverí
a viac svetla vo vašom domove.

Hodnota
UD do

0,47
W/(m²·K)

Ďalšie atraktívne motívy domových
dverí v mnohých farebných variantoch
a s individuálnym vybavením nájdete
v našom katalógu domových dverí.

RC
3
Certiﬁkovaná

Sériovo pri
domových dverách
ThermoCarbon a
ThermoSafe

bezpečnosť

Domové dvere
ThermoCarbon, ThermoSafe, Thermo65, TopComfort

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. Opisy
a obrázky, údaje o rozsahu dodávky, vybavení a farebnom odtieni zodpovedajú času tlače.
Zmeny a chyby vyhradené. Konkrétne vybavenie dverí je potrebné zistiť u partnera Hörmann
so zohľadnením aktuálneho cenníka. Chránené autorským právom. Dotlač, aj čiastočná,
len s naším súhlasom.
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DOMOVÉ DVERE THERMOCOMFORT

Vysokokvalitné hliníkové domové dvere

• 5-bodový bezpečnostný
zámok brániaci vlámaniu
• Vysoká tepelná izolácia
s hodnotou U D až do cca
1,0 W/(m²·K)*
• Voliteľne** s bočnými dielmi
• Doba dodania 6 – 8 týždňov
• Vyhotovenie na mieru
do 1150 × 2250 mm

Motív 501
Obr.: farebný odtieň Hörmann
CH 703, jemná štruktúra matná
Madlo z ušľachtilej ocele
HOE 500, ornamentové
sklo Satinato, trojité tepelné
ochranné sklo, hodnota U D
až do cca 1,1 W/ (m²·K)*

Motív 502
Obr: biela, RAL 9016, matná
Madlo z ušľachtilej ocele
HOE 500, ornamentové
sklo Satinato, trojité tepelné
ochranné sklo, hodnota U D
až do cca 1,1 W/ (m²·K)*

Na výber 4 farby dverí

Biela, RAL 9016, matná
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Farebný odtieň Hörmann CH 703,
jemná štruktúra matná

Kamenná sivá, RAL 7030,
jemná štruktúra matná

Vnútorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.

Antracitovo sivá, RAL 7016,
jemná štruktúra matná

Motív 503
Obr.: kamenná sivá, RAL 7030,
jemná štruktúra matná
Madlo z ušľachtilej ocele
HOE 500, dizajnové sklo Float
matované so 7 čírymi priečnymi
pásmi (šírka 10 mm), trojité
tepelné ochranné sklo, hodnota
U D až do cca 1,1 W/ (m²·K)*

Motív 504
Obr: biela, RAL 9016, matná
Madlo z ušľachtilej ocele
HOE 500, dizajnové sklo Float
matované s 5 čírymi priečnymi
pásmi (šírka 10 mm), trojité
tepelné ochranné sklo, hodnota
U D až do cca 1,1 W/ (m²·K)*

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Voliteľne za príplatok a s predĺženou dobou dodania

Motív 860
Obr.: antracitovo sivá, RAL 7016,
jemná štruktúra matná
Madlo z ušľachtilej ocele
HOE 500, hodnota U D
do cca 1,0 W/ (m²·K)*

5

THERMOCOMFORT

Konštrukcia

Vybavenie

celoplošné hliníkové krídlo dverí s hrúbkou
73 mm s výplňou z tvrdenej PU peny
a s vnútri umiestneným profilom krídla

celoplošný pohľad zvnútra ako pri
interiérových dverách
3D závesy

termicky oddelený hliníkový profil krídla
hliníková vnútorná kľučka
termicky oddelený hliníkový rám dverí
s hrúbkou 80 mm

profilový cylinder chránený proti manipulácii

trojitá tesniaca úroveň s kompletným
obvodovým tesnením

s 5-bodovým bezpečnostným zámkom

termicky oddelený podlahový prah
Spĺňa všetky požiadavky nariadenia
o úspore energie
Vhodné pre montáž bez vytvárania
tepelných mostov
Hodnota U D až do cca 1,0 W/ (m²·K)*

Hodnota
UD do

1,0
W/(m²·K)
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* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

Obrázok v originálnej veľkosti

Pohľad zvnútra

Voliteľné
vybavenie
zámku
Elektrický otvárač
Prostredníctvom západky elektrického
otvárača môžete dvere otvárať
jednoducho pomocou spínača
v dome. Alternatívne tiež môžete,
napríklad cez deň, prestaviť blokovaciu
páku, na otvorenie domových dverí
potom stačí ľahký tlak zvonku. Elektrický
otvárač dostanete ako voliteľné vybavenie
pre štandardný zámok H5.

Automatický zámok S5 Automatik
Blokovací zámok so západkou
s mechanickým samočinným blokovaním
dostanete voliteľne bez navýšenia ceny
pre vaše domové dvere ThermoComfort:
ak dvere zapadnú do zámku, automaticky
sa vysunú 4 západky, ktoré domové
dvere bezpečne uzatvoria. Dodatočne
je možné dvere zabezpečiť pomocou
ďalšej západky nad zámkom.

Automatický zámok S5 Comfort
Pri zámku S5 Comfort sa domové dvere
automaticky zablokujú prostredníctvom
západky ako pri S5 Automatik. Dodatočný
elektromotor umožňuje odblokovanie
dverí prostredníctvom spínača, napr.
napojeného na domové komunikačné
zariadenie. Takto môžete pohodlne
stlačením tlačidla otvoriť domové dvere
napr. z horného poschodia.
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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 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

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

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 Ázii je firma Hörmann Vaším významným partnerom

www.hoermann.com

sú vo vysokošpecializovaných závodoch, podľa najnovšieho

Partner slovenského futbalu

