
HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVEŘE
NOVINKA. Klasické motivy pro modernizaci starých objektů
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Odpovědnost  
po několik generací
Rodinný podnik Hörmann má v oblasti specializace na stavební prvky více než 85 let 

zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči minulým, současným i budoucím generacím. 

Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Výsledkem inovativních 

řešení, která vyvíjíme, jsou trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochrana životního prostředí.
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Nálepka ekologicky čisté 
energie německých organizací 
pro ochranu životního prostředí

Využíváme 100% ekologicky 
čistou energii od společnosti

„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann 

Zcela ve smyslu zakladatele firmy je dnes značka Hörmann 

opravdovým příslibem kvality a v oblasti domovních dveří patří 

mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné prodejní 

a servisní síti v mnoha zemích je společnost Hörmann váš silný 

partner pro kvalitní stavební prvky.

POHLED DO BUDOUCNOSTI.  Společnost Hörmann jde 

příkladem. Z tohoto důvodu pokrýváme naši spotřebu elektřiny 

v Německu ze 100 % z ekologických zdrojů. Díky inteligentnímu 

a certifikovanému systému hospodaření s energiemi, poštovním 

zásilkám s neutrální uhlíkovou stopou a recyklaci surovin se ročně 

ušetří přes 40000 tun CO2. Ve spolupráci se společností Climate 

Partner kromě toho kompenzujeme více než 100000 tun CO2 

podporou projektů na využití větrné energie a zalesňování.

Další informace najdete na adrese  

www.hoermann.de/umwelt
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Značková kvalita  
made in Germany
Rodinná firma Hörmann dodává všechny důležité stavební prvky pro výstavbu 

a modernizace. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího 

stavu techniky. Naši kvalifikovaní zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových 

výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Tak vznikají patenty 

a upevňuje se výhradní postavení na trhu.
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Záruka  
10 let

ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST.  Konstrukci domovních dveří 

společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé testování 

za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových 

výrobků v kvalitě Hörmann. Díky nim a díky nekompromisnímu 

zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 10 let 

záruky* na všechny hliníkové domovní dveře.

* Podrobné záruční podmínky najdete na adrese: 
www.hormann.cz

Vysoká protihluková 
ochrana
až 34 dB

 PŘESVĚDČÍ V KAŽDÉM PROVEDENÍ.  Naše hliníkové domovní 

dveře v mnoha směrech překonávají plastové nebo dřevěné dveře. 

Díky perfektně vyladěným a kvalitním materiálům nastavujeme 

vysoká měřítka po stránce stability, protihlukové ochrany a tepelné 

izolace. Navíc hliníkové domovní dveře splňují požadavky nového 

zákona o energetice budov GEG. Domovní dveře ThermoCarbon 

kromě toho certifikoval institut ift Rosenheim pro pasivní domy.

➔ Další informace najdete od strany 14.

Vynikající tepelná 
izolace

Jen u firmy Hörmann

ThermoCarbon s hodnotou  
UD až do 0,47 W/ (m²·K)

Snadná montáž
RYCHLÁ A ČISTÁ MONTÁŽ.  Naše elegantní hliníkové domovní 

dveře s bezpečnostní výbavou RC 3 se montují odborně 

prostřednictvím předvrtaných montážních bodů jako standardní 

domovní dveře bez výbavy RC. Ani přes vysokou certifikovanou 

bezpečnostní výbavu není zapotřebí doplňkový nebo speciální 

upevňovací materiál. Podlahový práh s ochrannou trubkou zajišťuje 

kromě přepravní ochrany také spolehlivé napojení na podlahu. 

Díky předem připraveným kabelům se elektrické komponenty 

připojí jednoduše přes konektory.

STRANA 2 / 3. Hliníkové domovní dveře 
ThermoSafe motiv 686, madlo 
z ušlechtilé oceli HOE 600, antracitová 
šedá RAL 7016, volitelné boční díly
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Design dveří  
pro nejvyšší nároky
Jak krásné uvítání připravíte vašům hosty s hliníkovými domovními dveřmi Hörmann! 

A vyzrálý design našich dveří samozřejmě potěší také vás a vaši rodinu, a to každý den. 

Naše dveře jsou zvenku opravdovou pastvou pro oči, uvnitř dveře ideálně harmonizují 

s vašimi interiérovými dveřmi. Prostě krásné!
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DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ VIDITELNÉHO PROFILU 

KŘÍDLA.  Vytříbené a elegantní je uvítání, které 

vám připraví naše domovní dveře ThermoSafe, 

ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon. 

Tvarově krásné, zevnitř i zvenku celoplošné dveřní křídlo 

s uvnitř uloženým profilem splňuje výtvarné požadavky 

na nejvyšší úrovni. Vnitřní vzhled ideálně ladí s vašimi 

interiérovými dveřmi.

NAHOŘE. Venkovní a vnitřní vzhled domovních 
dveří ThermoSafe bez viditelného profilu křídla

DOLE. Venkovní a vnitřní vzhled domovních dveří 
jiných výrobců s viditelným profilem křídla

STRANA 8. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe 
motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 710, 
výška dveří 2500 mm, antracitová šedá 
RAL 7016, volitelné boční díly
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Ochráníme vás před  
nezvanými hosty
Každých pět minut dojde k vloupání do bytu. O to důležitější je vybavit své domovní dveře 

tak, aby splňovaly vysoké bezpečnostní standardy. Pokud totiž pachatel neuspěje asi 

do 90 sekund, zpravidla svůj pokus o vniknutí vzdá. Z tohoto důvodu se téměř polovina 

vloupání nezdaří, jestliže jsou domovní dveře vhodným způsobem zabezpečeny. 
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Jen u firmy Hörmann
STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA.  Naše domovní 

dveře potenciálním zlodějům vypáčení dveří obzvlášť ztěžují. 

Tak chráníme váš domov před nezvanými hosty. A na rozdíl 

od mnoha konkurenčních řešení není certifikovaná bezpečnost 

na dveřích vidět. 

➔ Další informace najdete od strany 70.

RC3
Bezpečnost RC 3
Standardně

Testováno 
a certifikováno

Jen u firmy Hörmann
10LETÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA.  V nepravděpodobném 

případě vloupání přes naše hliníkové domovní dveře s bezpečnostní 

výbavou RC 3 nebo RC 4 od nás získáte nové domovní dveře 

Hörmann se stejnou výbavou včetně odborné montáže od 

partnera Hörmann nebo 3000 € v hotovosti (např. když škodu 

uhradí vaše pojištění domácnosti).

Bezpečnostní 
záruka

Další informace a video najdete na stránce 

www.hoermann.de/sicherheitsversprechen
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Vyberte si domovní dveře, 
které jsou perfektně sladěné 
s vaším životem
Tady je na programu individualita: Je jedno, jaké máte priority ohledně vašich domovních 

dveří, u firmy Hörmann najdete takové domovní dveře, které jsou přesně střižené na míru 

vašim nárokům – od elegantních vzhledů dveří přes velkoplošná prosklení až po inteligentní 

ovládání. Najděte inspiraci v bohaté nabídce výrobků Hörmann na následujících stranách 

nebo si své vysněné dveře pohodlně nakonfigurujte na internetu. 
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VYSNĚNÉ DVEŘE PO NĚKOLIKA KLIKNUTÍCH.

S naším konfigurátorem vrat a dveří si na svém počítači 

nebo tabletu můžete z pohodlí domova vyzkoušet mnoho 

variant řešení a výrobků. Stačí si vybrat provedení dveří, 

motiv, barvu a velikost a několika málo kliknutími si sestavit 

vysněné dveře – a navíc ještě uvidíte nezávaznou 

doporučenou cenu vaší konfigurace. Když ještě nahrajete 

fotografii svého domu a zasadíte dveře do vstupu do domu, 

uvidíte okamžitě, jak se nové domovní dveře hodí k vašemu 

domu.

Konfigurátor Hörmann je dostupný na stránce

www.hoermann.de/konfigurator
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Motiv 138
Strana 32

Motiv 75
Strana 31

Motiv 110
Strana 32

Motiv 136
Strana 32

Motiv 45
Strana 37

Motiv 65
Strana 31

Motiv 40
Strana 37

Motiv 140
Strana 32

Motiv 414
Strana 39
■ NOVINKA

Motiv 416
Strana 39
■ NOVINKA

Motiv 419
Strana 41
■ NOVINKA

Motiv 420
Strana 41
■ NOVINKA

Motiv 421
Strana 41
■ NOVINKA

Motiv 445
Strana 39

Motiv 422*
Strana 41
■ NOVINKA

Motiv 413
Strana 39

Motiv 524
Strana 34

Motiv 504
Strana 31

Motiv 505
Strana 37

Motiv 514
Strana 34

Motiv 502
Strana 34

Motiv 503
Strana 33

Motiv 501
Strana 34

Motiv 551
Strana 24

Motiv 694
Strana 39

Motiv 697
Strana 31

Motiv 723
Strana 33

Motiv 689
Strana 31

Motiv 693
Strana 28

Motiv 686
Strana 33

Motiv 680
Strana 31

Motiv 675
Strana 39

Motiv 860
Strana 24

Motiv 877
Strana 33

Motiv 836
Strana 24

Motivy 871
Strana 29

Motivy 872
Strana 29

Motiv 867
Strana 31

Motiv 862
Strana 28

Motiv 861
Strana 28

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

➔ Další informace najdete od strany 22.
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Motiv 176
Strana 34

Motiv 173
Strana 29

Motiv 166
Strana 32

Motiv 402
Strana 39

Motiv 185
Strana 33

Motiv 188
Strana 28

Motiv 189
Strana 33

Motiv 177
Strana 34

Motiv 455
Strana 40
■ NOVINKA

Motiv 452
Strana 40
■ NOVINKA

Motiv 453
Strana 40
■ NOVINKA

Motiv 454*
Strana 41
■ NOVINKA

Motiv 451
Strana 40
■ NOVINKA

Motiv 457
Strana 40
■ NOVINKA

Motiv 459*
Strana 41
■ NOVINKA

Motiv 456
Strana 40
■ NOVINKA

Motiv 650
Strana 31

Motiv 568
Strana 24

Motiv 583
Strana 37

Motiv 590*
Strana 37

Motiv 560
Strana 32

Motiv 565
Strana 24

Motiv 553*
Strana 37

Motiv 552
Strana 37

Motiv 757
Strana 35

Motiv 823
Strana 24

Motiv 832
Strana 24

Motiv 797
Strana 35

Motiv 799
Strana 35

Motiv 779
Strana 35

Motiv 777
Strana 35

Motiv 759
Strana 35

Motiv 879
Strana 33

Motivy 
825 / 845 / 855
Strana 27

Motivy 
875 / 895 / 898
Strana 27

Motiv 891*
Strana 24

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid
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THERMOPLAN HYBRID THERMOCARBON

Motiv 138
Strana 44

Motiv 505
Strana 44

Motiv 871
Strana 45

Motiv 501
Strana 44

Motiv 823
Strana 45

Motiv 503
Strana 44

Motiv 862
Strana 45

Motiv 502
Strana 44

Motiv 860
Strana 45

Motiv 504
Strana 44

Motiv 867
Strana 45

Motiv 189
Strana 44

Motiv 686
Strana 45

Motiv 689
Strana 45

Motiv 872
Strana 45

Motiv 305
Strana 48

Motiv 686
Strana 51

Motiv 301
Strana 48

Motiv 568
Strana 51

Motiv 309
Strana 49

Motiv 310
Strana 49

Motiv 306
Strana 49

Motiv 823
Strana 51

Motiv 189
Strana 48

Motiv 504
Strana 49

Motiv 300
Strana 48

Motiv 565
Strana 51

Motiv 312
Strana 49

Motiv 304
Strana 48

Motiv 680
Strana 51

➔ Další informace najdete 

od strany 42.

➔ Další informace najdete 

od strany 46.
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Motiv 101
Strana 54

Motiv 100
MG 112
Strana 55

Motiv 100
MG 114
Strana 55

Motiv 100
MG 116
Strana 55

Motiv 314
Strana 49

Motiv 862
Strana 51

Motiv 302
Strana 48

Motiv 650
Strana 51

Motiv 308
Strana 49

Motiv 860
Strana 51

Motiv 100
Strana 54

Motiv 100
MG 111
Strana 54

Motiv 100
MG 113
Strana 55

Motiv 100
MG 115
Strana 55

Motiv 100
MG 117
Strana 55

TOPCOMFORT

➔ Další informace najdete  

od strany 52.
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ThermoSafe 
ThermoSafe Hybrid

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA.  Naše nejprodávanější hliníkové 

domovní dveře ThermoSafe splňují s výběrem z více 

než 75 motivů nejvyšší nároky na vzhled. Přechod 

dveřního křídla lícující s rámem dveří propůjčuje vašim 

dveřím elegantní vnitřní vzhled, který obzvlášť dobře 

ladí s bezfalcovými interiérovými dveřmi. 

EXTRA TŘÍDA.  Vnější strana křídla dveří ThermoSafe 

Hybrid z plechu z ušlechtilé oceli s práškovým 

nástřikem zajišťuje výjimečně vysokou tvarovou stálost 

i při velkých teplotních rozdílech venku a uvnitř.

Celoplošný vzhled dveří, venkovní strana  a vnitřní strana  a také přechod mezi 
dveřním křídlem a dveřním rámem lícující na vnitřní straně s plochou

STRANA 20 – 21 A VLEVO. Hliníkové 
domovní dveře ThermoSafe 
motiv 871, madlo z ušlechtilé 
oceli HOE 501 v černé barvě 
RAL 9005, vnější strana šedý 
hliník RAL 9007, vnitřní strana 
dopravní bílá RAL 9016, volitelné 
skryté závěsy, volitelné boční díly

Velmi dobrá tepelná 
izolace
Hodnota UD až 0,87 W/ (m²·K)

BESTSELLER
No.1

RC3

RC4

Bezpečnost RC 3
Standardně u všech dveří 
ThermoSafe a u všech dveří 
ThermoSafe Hybrid s prosklením

Bezpečnost RC 4
Standardně u všech dveří 
ThermoSafe Hybrid bez prosklení

Přechod lícující 
s plochou 
Na vnitřní straně

Vnější strana dveřního 
křídla z ušlechtilé oceli
ThermoSafe Hybrid

Vysoká protihluková 
ochrana
až 34 dB (ThermoSafe) 
až 36 dB (ThermoSafe Hybrid)
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Motiv 860 Motiv 823

Motiv 891Motiv 551

Motiv 565

Motiv 832

Motiv 568

Motiv 836

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábný lesk

Motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 501 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně)
Motiv 565, designové madlo G 760 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně) , volitelně s integrovanou světelnou lištou LED
Motiv 568, designové madlo G 750 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně) , volitelně s integrovanou světelnou lištou LED
Motiv 823, profil madla v černé barvě RAL 9005 (volitelně), upevňovací profily v barvě dveří, volitelně s LED Spotlight v madle 
Motiv 551, ručně vyrobené madlo z ušlechtilé oceli HOE 150
Motiv 832, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820, aplikace v černé barvě RAL 9005 (volitelně), s vodorovnými a svislými lizénami z ušlechtilé oceli
Motiv 836, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820 , aplikace lícující s plochou v černé barvě RAL 9005 (volitelně)
Motiv 891*, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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Jen u firmy Hörmann

DOKONALE SLADĚNÉ DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA.

V rozsáhlém, vzájemně uzpůsobeném programu Hörmann naleznete pro svůj dům 

drážky dveří a vrat harmonicky sladěné do jedné linie. To znamená: jedna základní 

linie bez rušivých odchylek. Uvidíte, že právě díky těmto malým, ale důležitým 

detailům bude váš domov ještě hezčí.

Na průřezu domovních dveří  a garážových 
vrat  vidíte, že vzhled drážek dveří vychází 
z drážek ve výplni, u vrat z drážkování 
jednotlivých lamel a z jejich přechodů. Vzhled 
v jedné linii platí i v případě odlišné montážní 
výšky dveří a vrat. Podle vašich podkladů 
individuálně upravíme výšku drážek, stačí nám 
jen uvést rozdíl výšek. Pro dokonale sladěný 
vzhled je vám především v případě těchto 
speciálních motivů domovních dveří k dispozici 
místní specializovaný prodejce Hörmann, který 
provede přesné zaměření a odborně vám poradí.
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Motiv 825 / 845 / 855

Motiv 875 / 895 / 898

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 825 při výšce vrat 2000 mm
Motiv 845 při výšce vrat 2125 mm
Motiv 855 při výšce vrat 2250 mm
Motiv 875 při výšce vrat 2000 mm
Motiv 895 při výšce vrat 2125 mm
Motiv 898 při výšce vrat 2250 mm

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Sekční garážová vrata 
Drážka L Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016

Sekční garážová vrata 
Drážka M Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
NOVINKA. Povrch Slategrain se strukturou břidlice

Další informace o garážových vratech 
najdete v brožuře Sekční garážová vrata.
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Sekční garážová vrata 
Drážka L, designový motiv 457 Silkgrain v barvě antracitová 
šedá RAL 7016

Sekční garážová vrata 
Drážka M Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016

Motiv 862

Motiv 693Motiv 188

Motiv 861

DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA JAKO JEDEN PÁR.

Díky designovým prvkům se stejným vzhledem a uspořádáním motivů 

se vaše domovní dveře v kombinaci s garážovými sekčními vraty stanou 

opravdovou pastvou pro oči. Rozteče drážek domovních dveří a rozteče 

drážek garážových vrat nejsou u těchto motivů přesně souosé. 
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Motiv 871

Motiv 872

Motiv 173 Sekční garážová vrata 
Drážka L, designový motiv 461 Silkgrain v barvě antracitová 
šedá RAL 7016

Sekční garážová vrata 
Drážka D Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této dvoustraně v barvě antracitová šedá RAL 7016

Motiv 188, madlo z ušlechtilé oceli HOE 100, motivové sklo Float matované s 3 čirými pruhy
Motiv 693, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300
Motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620
Motiv 173, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300, volitelně dekorativní sklo Float matované
Motiv 861, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700
Motiv 862, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620
Motiv 872, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, boční díly s motivovým sklem Float matovaným s 6 čirými pruhy

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě šedý hliník RAL 9007, jemná struktura matná

Motiv 75, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré 
Motiv 65, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, motivové sklo Float matované s 7 čirými pruhy
Motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čirými příčnými pruhy
Motiv 650, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé
Motiv 680, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé
Motiv 689, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy
Motiv 697, madlo z ušlechtilé oceli HOE 910, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy
Motiv 867, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Float matované s 7 čirými pruhy

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Motiv 75

Motiv 680

Motiv 65

Motiv 689

Motiv 504

Motiv 697

Motiv 650

Motiv 867

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 504, madlo z ušlechtilé 
oceli HOE 500, šedý hliník RAL 9007, jemná struktura matná
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THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit

Motiv 110, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, katedrálové dekorativní sklo bílé (volitelně)
Motiv 138, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Satinato
Motiv 136, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, motivové sklo Satinato se 7 matovanými pruhy, boční díly s dekorativním sklem Satinato
Motiv 140, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, aplikace z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé
Motiv 166, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Satinato se 7 matovanými pruhy
Motiv 560, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, motivové sklo matované s 11 pruhy, boční díly s motivovým sklem

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Motiv 110 Motiv 138 Motiv 136

Motiv 560Motiv 140 Motiv 166
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THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě světle šedá RAL 7035, matná

Motiv 723, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří, dekorativní sklo Satinato
Motiv 189, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované s 7 čirými pruhy
Motiv 686, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Float matované se 7 čirými pruhy, boční díly s motivovým sklem
Motiv 185, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, dekorativní sklo Master-Carré bílé 
Motiv 503, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 7 čirými příčnými pruhy
Motiv 877, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, motivové sklo Float matované s 3 čirými pruhy
Motiv 879, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, motivové sklo Float matované s 3 čirými pruhy

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Motiv 185

Motiv 723 Motiv 189

Motiv 877Motiv 503 Motiv 879

Motiv 686
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THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 176, madlo z ušlechtilé oceli HOE 735, dekorativní sklo Satinato
Motiv 177, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé
Motiv 501, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato
Motiv 502, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato 
Motiv 514, designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, prosklení Float čiré, boční díly motivové sklo matované s 3 čirými pruhy
Motiv 524, designové madlo G 750 a aplikace v černé barvě RAL 9005 (volitelně), prosklení Float čiré, boční díly prosklení Float čiré

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Motiv 501Motiv 176

Motiv 524

Motiv 177

Motiv 514

Motiv 502
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THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě křemenná šedá RAL 7039, jemná struktura matná

Motiv 757, madlo z ušlechtilé oceli HOE 797, motivové sklo Float matované s čirými pruhy 
Motiv 759, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, motivové sklo Float matované s čirými pruhy
Motiv 777, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, dekorativní sklo Float matované
Motiv 779, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, dekorativní sklo Float matované
Motiv 797, madlo z ušlechtilé oceli HOE 797, dekorativní sklo Float matované
Motiv 799, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, dekorativní sklo Float matované

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Motiv 777Motiv 759

Motiv 779 Motiv 799

Motiv 757

Motiv 797
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Motiv 505

Motiv 590

Motiv 40 Motiv 552Motiv 45

Motiv 553 Motiv 583

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 40, madlo z ušlechtilé oceli HOE 550, motivové sklo částečně matované
Motiv 45, madlo z ušlechtilé oceli HOE 200, motivové sklo Parsol šedé matované se 4 čirými pruhy
Motiv 505, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 4 čirými pruhy
Motiv 552, ručně vyrobené madlo z ušlechtilé oceli HOE 150, motivové sklo Float matované s čirým pruhem a červenými barevnými pruhy
Motiv 553, hliníkové madlo G 753 ve stříbrné barvě, motivové sklo Reflo matované, s pravým rýhováním
Motiv 583, barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015, hliníkové madlo G 755, motivové sklo Reflo matované s čirým okrajem
Motiv 590*, barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015, designové madlo G 750, motivové sklo Reflo s pravým rýhováním a motivem opískování

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 553, dopravní bílá RAL 9016
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Standardní vnitřní vzhled 
s hladkým dveřním křídlem

Volitelně vnitřní vzhled 
s dekorativním rámem 
pro motivy bez prosklení

STYLOVÉ UVNITŘ I VENKU.

Na přání obdržíte také vnitřní stranu 

našich klasických motivů ve stejném 

vzhledu dveří jako na vnější straně. 

Tak budou domovní dveře perfektně 

ladit s klasickými interiérovými dveřmi 

vašeho domova.
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Motiv 416 ■ NOVINKAMotiv 402 Motiv 413 Motiv 414 ■ NOVINKA

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 402, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo částečně matované s pravým rýhováním
Motiv 413, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk
Motiv 414, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk
Motiv 416, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám
Motiv 445, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní rám, dekorativní sklo Chinchilla, boční díly s dekorativním sklem Chinchilla
Motiv 675, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní rám, motivové sklo Reflo s pravým rýhováním
Motiv 694, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní rám, motivové sklo Reflo s pravým rýhováním

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Motiv 445 Motiv 675 Motiv 694

VLEVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 421, 
světle šedá RAL 7035
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Motiv 457 ■ NOVINKA

Motiv 452 ■ NOVINKAMotiv 451 ■ NOVINKAMotiv 453 ■ NOVINKA

Motiv 455 ■ NOVINKA Motiv 456 ■ NOVINKA

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě kamenná šedá RAL 7030, jemná struktura matná

Motiv 453, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám
Motiv 451, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem
Motiv 452, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem
Motiv 455, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem
Motiv 456, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem
Motiv 457, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, boční díly dekorativní sklo Satinato

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

NAHOŘE. Detailní náhled 
dekorativního rámu  
s motivovým sklem
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THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 419, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo, olověná ornamentika s opískovaným základním sklem Reflo (volitelně)
Motiv 420, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem
Motiv 421, madlo z ušlechtilé oceli 14-2
Motiv 422*, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem
Motiv 454*, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem
Motiv 459*, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, uzavřený motiv

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Motiv 421 ■ NOVINKA Motiv 419 ■ NOVINKA Motiv 420 ■ NOVINKA

Motiv 422 ■ NOVINKAMotiv 459 ■ NOVINKA Motiv 454 ■ NOVINKA

NAHOŘE. Motivové sklo, olověná 
ornamentika s opískovaným 
základním sklem Reflo

NAHOŘE. Detailní náhled 
vyfrézovaných drážek a motivového 
skla s nematovaným okrajem
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Vysoká protihluková 
ochrana
až 36 dB

Celoplošný vzhled dveří a přechod mezi dveřním křídlem a dveřním rámem lícující 
s plochou na vnější straně  a vnitřní straně  

ThermoPlan Hybrid

DESIGNOVÁ TŘÍDA.  Zvláštností těchto dveří 

je jejich elegantní hladký a rovný vzhled. Mezi 

dveřním křídlem a rámem dveří není zevnitř 

ani zvenku vidět ani cítit žádný schodek.

PLECH Z UŠLECHTILÉ OCELI  na vnější straně 

zaručuje mimořádně vysokou tvarovou stabilitu 

i při velkých teplotních rozdílech, takže se vždy 

můžete radovat ze zcela lícujícího vzhledu vašich 

domovních dveří.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře 
ThermoPlan Hybrid motiv 860, 
barevný odstín Hörmann CH 703 
antracitová, jemná struktura matná

Velmi dobrá tepelná 
izolace
Hodnota UD až 0,78 W/ (m²·K)

RC3
Bezpečnost RC 3
Standardně

Přechod lícující  
s plochou 
Na vnitřní i vnější straně

Vnější strana dveřního 
křídla z ušlechtilé oceli
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Motiv 502Motiv 138

Motiv 503

Motiv 189

Motiv 504

Motiv 501

Motiv 505

THERMOPLAN HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě antracitová šedá RAL 7016, jemná struktura matná

Motiv 138, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Satinato
Motiv 189, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované s 7 čirými pruhy
Motiv 501, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato
Motiv 502, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato
Motiv 503, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 7 čirými pruhy
Motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čirými pruhy
Motiv 505, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 4 čirými pruhy

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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Motiv 862

Motiv 686 Motiv 689

Motiv 867

Motiv 823

Motiv 871

Motiv 860

Motiv 872

THERMOPLAN HYBRID
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 686, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Float matované se 7 čirými pruhy
Motiv 689, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čirými pruhy
Motiv 823, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří
Motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700
Motiv 862, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620
Motiv 867, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Float matované s 7 čirými pruhy
Motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620
Motiv 872, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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Jen u firmy Hörmann

ThermoCarbon s hodnotou  
UD až do 0,47 W/ (m²·K)

PRÉMIOVÁ TŘÍDA.  Se špičkovým profilem křídla 

o tloušťce 100 mm z hybridního materiálu s karbonem 

a sklolaminátem je možné realizovat domovní vstupy 

až do výšky dveří 3000 mm. Zapuštěné kliky dveří 

mnoha motivů splňují svými vzhledy lícujícími 

s plochou vysoké designové nároky. Vnitřní strana 

dveří s decentním charakterem silného falce 

se plynule začleňuje do uspořádání vašeho interiéru.

ThermoCarbon

Motiv 308 s vnějším madlem lícujícím s plochou

VLEVO. Hliníkové domovní dveře 
ThermoCarbon motiv 308, 
antracitová šedá RAL 7016, 
výška dveří 3000 mm

Vynikající  
tepelná izolace

RC3

RC4

Bezpečnost RC 3
Standardně

Bezpečnost RC 4
Volitelně

Výrazný silný falc
Na vnitřní straně

Vysoká protihluková 
ochrana
až 35 dB
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Motiv 302

Motiv 189

Motiv 304

Motiv 300

Motiv 305

Motiv 301

THERMOCARBON
Všechny motivy dveří na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit, jemná struktura matná

Motiv 189, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované s 7 čirými pruhy
Motiv 300, madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá
Motiv 301 hliníková aplikace lícující s plochou a madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným
Motiv 302, madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, motivové sklo Float matované s 1 čirým svislým pruhem
Motiv 304, prohlubeň pro madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou
Motiv 305, hliníková aplikace v barvě rubínová RAL 3003, matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, boční díly s dekorativním sklem Micrograin

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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Motiv 309 Motiv 310

Motiv 314 Motiv 504Motiv 312

Motiv 308Motiv 306

THERMOCARBON
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 306, prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, dekorativní sklo Float matované
Motiv 308, madlo a prohlubeň pro madlo v barvě antracitová šedá RAL 7016, matná, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným 
Motiv 309, madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá
Motiv 310, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, dekorativní sklo Float matované
Motiv 312, madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, motivové sklo Float matované s jedním čirým svislým pruhem,  
boční díly s dekorativním sklem Float matovaným (celoplošně)
Motiv 314, prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, dekorativní sklo Float matované
Motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čirými pruhy

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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Motiv 680Motiv 565

Motiv 686

Motiv 568

Motiv 823

Motiv 650

Motiv 862Motiv 860

THERMOCARBON
Všechny motivy dveří na této straně v barvě břidlicová šedá RAL 7015, jemná struktura matná

Motiv 565, designové madlo G 760 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1,
Motiv 568, designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1
Motiv 650, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé
Motiv 680, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé
Motiv 686, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, motivové sklo Float matované se 7 čirými pruhy
Motiv 823, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří
Motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700
Motiv 862, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon motiv 680,  
břidlicová šedá RAL 7015, jemná struktura matná
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Vysoká protihluková 
ochrana
až 39 dB

SVĚTLEM ZAPLAVENÉ DOMOVNÍ VSTUPY.  Naše 

skleněné domovní dveře TopComfort se postarají 

o světlý, příjemný vchod do domu a současně 

disponují solidními technickými charakteristikami – 

ideální pro vícegenerační rodinné domy nebo vstupy 

do nebytových objektů. Můžete si vybrat 

z 9 exkluzivních motivů prosklených dveří, které se liší 

designem skla, průhledností a prostupem světla.

POHON DVEŘÍ HDO.  Otevírejte a zavírejte vaše 

domovní dveře TopComfort zcela jednoduše 

automaticky. Nenápadný senzor Flatscan přitom 

monitoruje oblast pohybu a zajišťuje bezpečný 

provoz. Pohon lze pohodlně ovládat pomocí tlačítek, 

radarových detektorů, detektorů pohybu a také 

dálkovými ovladači nebo dálkovými tlačítkovými 

spínači s bezdrátovou technologií BiSecur. 

TopComfort

Dveřní pohon HDO 200 v kombinaci s bezprahovým provedením  
dveří vč. spouštěcího podlahového těsnění je optimálním řešením  
pro bezbariérové domovní vchody.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře 
TopComfort, antracitová šedá 
RAL 7016

Dobrá tepelná izolace
Hodnota UD až 1,3 W/ (m²·K)

RC2

RC3

Bezpečnost RC 2
Volitelně

Bezpečnost RC 3
Volitelně
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Motiv 100

Motiv 100 MG 111

Motiv 100, motivové sklo nebo 
dekorativní sklo na přání

Motiv 101

TOPCOMFORT
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 100, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré
Motiv 100, motivové sklo na přání, madlo z ušlechtilé oceli HOE 710, motivové sklo Float matované se 7 čirými pruhy
Motiv 101, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré
Motiv 100 MG 111, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s matovanými pruhy

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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Motiv 100 MG 113

Motiv 100 MG 115

Motiv 100 MG 114

Motiv 100 MG 116 Motiv 100 MG 117

Motiv 100 MG 112

TOPCOMFORT
Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 100 MG 112, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Micrograin s vodorovnou strukturou
Motiv 100 MG 113, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s 25 matovanými pruhy
Motiv 100 MG 114, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s čirými půlkruhy a pruhy
Motiv 100 MG 115, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s obdélníky
Motiv 100 MG 116, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s matovanými pruhy a srpkem
Motiv 100 MG 117, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s 9 čirými pruhy

➔ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.
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INDIVIDUÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ.  Každý dveřní 

motiv si můžete vytvořit zcela podle svého přání. 

Zvláštní vnější madlo nebo speciální prosklení? 

Nabízíme vám velký výběr možností pro osobní 

styl vašich domovních dveří. Také barvu dveří 

můžete harmonicky přizpůsobit oknům vašeho 

domova. Vybírejte z mnoha hladkých nebo 

strukturovaných zvýhodněných barev, nebo 

si vaše dveře vytvořte zcela individuálně 

ve zvolené barvě RAL.

➔ Další informace najdete od strany 78.

Individualizace
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NAHOŘE. ThermoSafe motiv 860 v barevném odstínu 
Hörmann CH 703 antracit, madlo z ušlechtilé oceli 
HOE 740 přizpůsobené výšce dveří, boční díl 
s prosklením Float čirým

VLEVO DOLE. ThermoCarbon motiv 308 v barvě rubínová 
RAL 3003, rám v barvě antracitová šedá RAL 7016, 
boční díl s dekorativním sklem Float matovaným

DOLE UPROSTŘED. ThermoSafe motiv 504 v barvě 
dopravní bílá RAL 9016, boční díl dekorativní sklo 
Micrograin (Madras basic)

VPRAVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, 
motiv s vnitřním designem Groove 15, vzhledově stejné 
jako interiérové dveře DesignLine Groove 15, lak dopravní 
bílá RAL 9016
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VELKORYSÉ DOMOVNÍ VSTUPY. Uspořádejte si působivé 

a atraktivní vstupní portály a zajistěte vašemu domovu více světla. 

Každý zobrazený dveřní motiv lze libovolně rozšířit bočními díly 

a horními světlíky. Také u prosklení máte volný výběr: se stejným 

vzhledem jako motiv domovních dveří nebo individuálně podle 

vašich přání.

➔ Další informace najdete od strany 79.

NAHOŘE. TopComfort 
motiv 101 s volitelnými 
bočními díly 
a integrovanými 
poštovními schránkami

VLEVO. ThermoSafe 
motiv 568, v barevném 
odstínu Hörmann CH 703 
antracit, s volitelnými 
bočními díly a horním 
světlíkem
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PRAKTICKÉ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. Integrujte do bočního 

dílu vašich domovních dveří naše elegantní poštovní schránky 

s kvalitní clonou z ušlechtilé oceli a tepelně izolovanou 

panelovou výplňovou deskou z hliníku. Zcela podle svého přání 

je můžete doplnit světelným spínačem, mluvítkem a tlačítky 

zvonku až pro 12 domácností.

➔ Dostupné pro dveře ThermoSafe a TopComfort

59HÖRMANN



KOMFORT OBSLUHY PRO KAŽDÉHO.  Otevírejte vaše domovní 

dveře jednoduše, chytře a komfortně. Prostřednictvím zadání kódu, 

otisku prstu nebo chytrého telefonu. S našimi sadami zámků 

najdete inteligentní řešení, které splní vaše přání. Se systémem 

Smart Home Hörmann homee můžete například prostřednictvím 

aplikace kromě dveří pohodlně ovládat také garážová a vjezdová 

vrata Hörmann, klimatické senzory nebo kameru. A to odkudkoli 

na celém světě a v každé denní i noční době.

➔ Další informace najdete od strany 72.
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AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ ECTURN.  Po odjištění dveří stačí lehce 

zatlačit na dveřní křídlo a vaše domovní dveře se otevřou a zavřou 

automaticky. Díky úspornému energetickému provozu nehrozí nebezpečí 

pohmoždění a nárazů. Další bezpečnostní zařízení nejsou třeba. 

Automatické otvírání můžete obdržet jako klasicky namontované 

nebo elegantně integrované v dveřním křídle a rámu.

➔ Dostupné pro hliníkové domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 

ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon

VLEVO NAHOŘE. Snímač otisků prstů, elegantně 
integrovaný v dveřním křídle

NAHOŘE UPROSTŘED A VPRAVO. Komfortní otvírání 
dveří s automatickým otvíráním ECturn

DOLE. Centrála Smart Home Hörmann
homee pro všechny oblasti vašeho domova

Jako nejjednodušší zajištění dveří, například 
k pronášení předmětů dveřmi, se doporučuje 
horní zavírač dveří s mechanickou zajišťovací 
jednotkou. Další informace najdete na straně 68.

Tip
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Konstrukce dveřního křídla
Kompletně vypěněné

Výkonnostní charakteristiky ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

Ovládací síly dle normy EN 12217 po třídu 5 po třídu 5 po třídu 5 po třídu 3 po třídu 3 

Trvalost funkce, mechanické namáhání 
EN 12400

po třídu 5 po třídu 5 po třídu 5 po třídu 6 po třídu 5 

Chování mezi rozdílnými klimaty EN 12219 až 2d / 2e až 2d / 2e až 2d / 1e až 2d / 2e až 2d / 2e

Propustnost vzduchu EN 12207 po třídu 4 po třídu 4 po třídu 4 po třídu 4 po třídu 4 

Těsnost vůči lijáku EN 12208 po třídu 7A po třídu 7A po třídu 7A po třídu 7A po třídu 5A 

Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 po třídu C2/B2 po třídu C2/B2 po třídu C2/B2 po třídu C2/B2 po třídu C2

Odolnost proti nárazu EN 13049 po třídu 1 po třídu 1 po třídu 1 po třídu 5 po třídu 1

Mechanická pevnost EN 1192 po třídu 3 po třídu 3 po třídu 3 po třídu 3 po třídu 3 

Oznámení: Uvedené výkonnostní charakteristiky popisují max. možné výkony domovních dveří.
Tyto výkony se mohou lišit podle výbavy domovních dveří.
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Jen u firmy Hörmann

Prosklení a dveřní profil 
bez tepelných mostů

Jen u firmy Hörmann

Standardně s laminovaným 
bezpečnostním sklem P5A 
o tloušťce 10 mm a vrstveným 
bezpečnostním sklem o tloušťce 
8 mm

Bezpečné prosklení. 

Pokud jde o ochranu proti úrazům a vloupání, splňují 
domovní dveře Hörmann nejvyšší nároky. Laminované 
bezpečnostní sklo (VSG) na vnitřní i vnější straně 
izolačního trojskla zajišťuje maximální bezpečnost. 
Dojde-li k rozbití, zůstanou střepy i na vnitřní straně 
spojeny, takže nebezpečí zranění střepinami v domě 
je téměř vyloučeno. Kromě toho nabízí laminované 
bezpečnostní sklo vyšší ochranu proti vloupání, 
protože ztěžuje případné prostrčení ruky.

Kompletně vypěněné dveřní křídlo.

U domovních dveří ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon se PU pěna 
optimálně spojuje s dveřním profilem  , vnitřními 
a vnějšími plechy   a také prosklením  . Tato elegantní 
konstrukce přesvědčí, oproti jiným dveřním systémům, 
u kterých jsou komponenty pouze slepené, obzvlášť 
vysokou tvarovou stabilitou a odolností proti pokusům 
o vniknutí a také ještě lepší tepelnou izolací, protože 
u prosklení nevznikají tepelné mosty.

Výkonnostní charakteristiky ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

Ovládací síly dle normy EN 12217 po třídu 5 po třídu 5 po třídu 5 po třídu 3 po třídu 3 

Trvalost funkce, mechanické namáhání 
EN 12400

po třídu 5 po třídu 5 po třídu 5 po třídu 6 po třídu 5 

Chování mezi rozdílnými klimaty EN 12219 až 2d / 2e až 2d / 2e až 2d / 1e až 2d / 2e až 2d / 2e

Propustnost vzduchu EN 12207 po třídu 4 po třídu 4 po třídu 4 po třídu 4 po třídu 4 

Těsnost vůči lijáku EN 12208 po třídu 7A po třídu 7A po třídu 7A po třídu 7A po třídu 5A 

Odolnost proti zatížení větrem EN 12210 po třídu C2/B2 po třídu C2/B2 po třídu C2/B2 po třídu C2/B2 po třídu C2

Odolnost proti nárazu EN 13049 po třídu 1 po třídu 1 po třídu 1 po třídu 5 po třídu 1

Mechanická pevnost EN 1192 po třídu 3 po třídu 3 po třídu 3 po třídu 3 po třídu 3 

Oznámení: Uvedené výkonnostní charakteristiky popisují max. možné výkony domovních dveří.
Tyto výkony se mohou lišit podle výbavy domovních dveří.
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Provedení dveří
Vhodný profil pro jakýkoli požadavek

ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

1 Dveřní profil Vnitřní Vnitřní Vnitřní Vnitřní Zasklívací rám

Materiál Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Karbon, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem

2 Tloušťka křídla dveří 73 mm 73 mm 82 mm 100 mm 80 mm

Vnější plech Hliník Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel Hliník

Vnější falc Falcové Falcové Bezfalcové Falcové Bezfalcové

Vnitřní plech Hliník Hliník Hliník Hliník

Vnitřní falc Bezfalcové Bezfalcové Bezfalcové Falcové Bezfalcové

3 Tloušťka rámu 82 mm 82 mm 82 mm 111 mm 80 mm

Materiál Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem

4 Těsnicí systém Trojitý Trojitý Trojitý Čtyřnásobný Dvojitý

Podlahový práh Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota

Tepelná izolace (hodnota UD)* až 0,87 W/ (m²·K) až 0,87 W/ (m²·K) až 0,78 W/ (m²·K) až 0,47 W/ (m²·K) až 1,3 W/ (m²·K)

Protihluková ochrana až 34 dB až 36 dB až 36 dB až 35 dB až 39 dB 
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ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

1 Dveřní profil Vnitřní Vnitřní Vnitřní Vnitřní Zasklívací rám

Materiál Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Karbon, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem

2 Tloušťka křídla dveří 73 mm 73 mm 82 mm 100 mm 80 mm

Vnější plech Hliník Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel Hliník

Vnější falc Falcové Falcové Bezfalcové Falcové Bezfalcové

Vnitřní plech Hliník Hliník Hliník Hliník

Vnitřní falc Bezfalcové Bezfalcové Bezfalcové Falcové Bezfalcové

3 Tloušťka rámu 82 mm 82 mm 82 mm 111 mm 80 mm

Materiál Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem Hliník, s přerušeným tepelným mostem

4 Těsnicí systém Trojitý Trojitý Trojitý Čtyřnásobný Dvojitý

Podlahový práh Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota Hliník – umělá hmota

Tepelná izolace (hodnota UD)* až 0,87 W/ (m²·K) až 0,87 W/ (m²·K) až 0,78 W/ (m²·K) až 0,47 W/ (m²·K) až 1,3 W/ (m²·K)

Protihluková ochrana až 34 dB až 36 dB až 36 dB až 35 dB až 39 dB 

* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1250 × 2200 mm

Jen u firmy Hörmann

Hodnota UD až 0,47 W/ (m²·K)
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Výbava dveří
Pro elegantní a funkční design dveří

ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

Celistvý vnitřní vzhled ● ● ● ● ●

Závěsy 3D, dopravní bílá RAL 9016 ● ● ● - ●

Skryté závěsy ○ ○ ○ ● ○

Kabelový přechod se spirálovým 
kabelem

○ ○ ○ - ○

Kabelový přechod s kabelovým páskem ○ ○ ○ ○ -

Vnitřní klika Hliník, dopravní bílá RAL 9016 Hliník, dopravní bílá RAL 9016 Hliník, dopravní bílá RAL 9016 Ušlechtilá ocel Hliník, dopravní bílá RAL 9016

Protiplech z ušlechtilé oceli ● ● ● ● (integrovaný ve falcu) ●

Tepelně ochranné prosklení Trojité prosklení Trojité prosklení Trojité prosklení Čtyřnásobné prosklení Trojité prosklení

Integrovaný horní zavírač dveří nebo 
horní zavírač dveří HDC 35 (bez obr.) 
s mechanickou zajišťovací jednotkou

○ ○ ○ ○ -

Omezovač otevření ○ ○ ○ - ○ S nůžkovým omezovačem

Spouštěcí podlahové těsnění s 
ochranou proti povětrnostním vlivům

○ ○ - - ○ Bez ochrany proti povětrnostním vlivům

● = Standardně  ○ = Volitelně  - = Nedodává se
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ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

Celistvý vnitřní vzhled ● ● ● ● ●

Závěsy 3D, dopravní bílá RAL 9016 ● ● ● - ●

Skryté závěsy ○ ○ ○ ● ○

Kabelový přechod se spirálovým 
kabelem

○ ○ ○ - ○

Kabelový přechod s kabelovým páskem ○ ○ ○ ○ -

Vnitřní klika Hliník, dopravní bílá RAL 9016 Hliník, dopravní bílá RAL 9016 Hliník, dopravní bílá RAL 9016 Ušlechtilá ocel Hliník, dopravní bílá RAL 9016

Protiplech z ušlechtilé oceli ● ● ● ● (integrovaný ve falcu) ●

Tepelně ochranné prosklení Trojité prosklení Trojité prosklení Trojité prosklení Čtyřnásobné prosklení Trojité prosklení

Integrovaný horní zavírač dveří nebo 
horní zavírač dveří HDC 35 (bez obr.) 
s mechanickou zajišťovací jednotkou

○ ○ ○ ○ -

Omezovač otevření ○ ○ ○ - ○ S nůžkovým omezovačem

Spouštěcí podlahové těsnění s 
ochranou proti povětrnostním vlivům

○ ○ - - ○ Bez ochrany proti povětrnostním vlivům

● = Standardně  ○ = Volitelně  - = Nedodává se
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Bezpečnostní vybavení
Standardní certifikovaná bezpečnostní výbava

ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

Profilová cylindrická vložka 
se zapuštěnou bezpečnostní rozetou

- - ● ● ●

Profilová cylindrická vložka 
s nasazenou bezpečnostní rozetou

● ● - - -

Bezpečnostní zámek s otočnou 
západkou a mechanickým zamykáním

● H5 s 5bodovým zamykáním ● H5 s 5bodovým zamykáním ● H5 s 5bodovým zamykáním ● H9 s 9bodovým zamykáním ● H5 s 5bodovým zamykáním

Elektrický otvírač s denní / noční funkcí ○ ○ ○ ○ ○

Elektrický otvírač s denní / noční funkcí 
a trvalým otevřením

○ ○ ○ ○ ○

Bezpečnostní zámek se střelkovou 
závorou a mechanickým 
samozamykáním

■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním ■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním ■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním ■ S7 Automatika s 7bodovým zamykáním ■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním

Bezpečnostní zámek se střelkovou 
závorou, závěrným úhelníkem 
a mechanickým samozamykáním

○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním ○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním ○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním - ○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním

Zajištění proti vypáčení* na straně 
závěsů

● ● ● Není třeba ●

Bezpečnostní výbava RC 2 ● ● ○

Bezpečnostní výbava RC 3 ● ● ● ● ○

Bezpečnostní výbava RC 4 -
●  Pro dveřní motivy bez prosklení 

a se zámkem H5
- ○ -

● = Standardně  ■ = Volitelně bez příplatku  ○ = Volitelně  - = Nedodává se
* Není třeba u skrytých závěsů
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ThermoSafe ThermoSafe Hybrid ThermoPlan Hybrid ThermoCarbon TopComfort

Profilová cylindrická vložka 
se zapuštěnou bezpečnostní rozetou

- - ● ● ●

Profilová cylindrická vložka 
s nasazenou bezpečnostní rozetou

● ● - - -

Bezpečnostní zámek s otočnou 
západkou a mechanickým zamykáním

● H5 s 5bodovým zamykáním ● H5 s 5bodovým zamykáním ● H5 s 5bodovým zamykáním ● H9 s 9bodovým zamykáním ● H5 s 5bodovým zamykáním

Elektrický otvírač s denní / noční funkcí ○ ○ ○ ○ ○

Elektrický otvírač s denní / noční funkcí 
a trvalým otevřením

○ ○ ○ ○ ○

Bezpečnostní zámek se střelkovou 
závorou a mechanickým 
samozamykáním

■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním ■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním ■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním ■ S7 Automatika s 7bodovým zamykáním ■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním

Bezpečnostní zámek se střelkovou 
závorou, závěrným úhelníkem 
a mechanickým samozamykáním

○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním ○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním ○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním - ○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním

Zajištění proti vypáčení* na straně 
závěsů

● ● ● Není třeba ●

Bezpečnostní výbava RC 2 ● ● ○

Bezpečnostní výbava RC 3 ● ● ● ● ○

Bezpečnostní výbava RC 4 -
●  Pro dveřní motivy bez prosklení 

a se zámkem H5
- ○ -

● = Standardně  ■ = Volitelně bez příplatku  ○ = Volitelně  - = Nedodává se
* Není třeba u skrytých závěsů

Zkušený pachatel se pokouší 
zamčené dveře vypáčit pomocí 
nástrojů jako např. páčidla 
i vrtacího a úderového nářadí 
do 10 minut.

Pachatel se pokouší zamčené 
dveře vypáčit pomocí nástrojů 
jako např. páčidla a jednoduchého 
vrtacího nářadí do 5 minut.

Příležitostný pachatel se pokouší 
vypáčit zamčené dveře pomocí 
jednoduchých nástrojů 
do 3 minut. 

RC2 RC3
Bezpečnost RC 2
Testováno a certifikováno

Bezpečnost RC 3
Testováno a certifikováno RC4

Bezpečnost RC 4
Testováno a certifikováno
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Jen u firmy Hörmann

Komfortní zámky
Stoprocentně inteligentně vybaveni

S5 / S7 
Comfort

S5 / S7 
Code 
(kódovací 
klávesnice)

S5 Touch Code 
(dotyková kódovací 
klávesnice) & 
Bluetooth

S5 / S7 Scan 
(snímač 
otisků prstů)

S5 / S7 
Smart

S5 / S7 
BlueSecur

Připojení domácího telefonu ● ● ● ● ● ●

Kódovací klávesnice 
ve dveřním křídle

●

Kódovací klávesnice  
v madle dveří

○

Dotyková kódovací klávesnice 
ve dveřním křídle

●

Snímač otisků prstů 
ve dveřním křídle

●

Snímač otisků prstů  
v madle dveří

○

Dálkové ovládání BiSecur ○ ○ ○ ●

Přijímač Bluetooth pro 
Hörmann BlueSecur

○ ○ ●

● = Standardně  ○ = Volitelně
S5 = 5bodové zamykání pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid
S7 = 7bodové zamykání pro ThermoCarbon

Všechny automatické zámky s elektromotorem lze volitelně vybavit 
dálkovým ovládáním BiSecur. Tak si otevřete domovní dveře zcela 
pohodlně pomocí volitelného dálkového ovladače, tlačítkového 
spínače nebo prostřednictvím systému Smart Home Hörmann homee.

Další výhodou je, že se stejným dálkovým ovladačem můžete 
obsluhovat také garážová nebo vjezdová vrata Hörmann. Extrémně 
bezpečný systém vám zaručuje, že nikdo cizí nemůže zkopírovat 
váš kód dálkového ovládání. Všechny pohony, přijímače a ovládací 
prvky vybavené dálkovým ovládáním BiSecur jsou navzájem  
na 100 % kompatibilní.

 Pohony garážových a vjezdových vrat
NOVINKA: 4. generace pohonů garážových vrat  
s ještě rychlejším otvíráním, větším komfortem a chytrými funkcemi

Další informace najdete v brožuře 
Pohony garážových a vjezdových vrat.

Automatický bezpečnostní zámek S5 / S7 s elektromotorem
Zámek je vybaven elektromotorem s automatickým samozamykáním, které odemkne střelkovou závoru vašich 
domovních dveří elektrickým impulzem. Podle provedení zámku můžete otevírat zevnitř domovní dveře přes domácí 
telefon nebo zvenku zadáním kódu, otiskem prstu, dálkově nebo přes Bluetooth.
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Kódovací klávesnice
Montáž v madle dveří HOE 605 (viz obr. vlevo) 
nebo na dveřním křídle, až pro 20 kódů, 
rozměry: 45 × 75 mm

Dotyková kódovací klávesnice, černá
Montáž v dveřním křídle, s citlivou 
dotykovou plochou, až pro 20 kódů, 
rozměry: 56 × 102 mm

Přijímač Bluetooth
K ovládání pomocí chytrého telefonu 
přes aplikaci Hörmann BlueSecur

Snímač otisků prstů
Montáž v madle dveří HOE 506 / HOE 606 
(viz obr. vlevo) nebo na dveřním křídle,  
až pro 150 otisků prstů, test VDS, 
rozměry: 45 × 75 mm

Obzvlášť komfortně můžete otvírat a zavírat dveře pomocí chytrého 
telefonu s technologií Bluetooth. Odemykání a zamykání domovních 
dveří umožňuje mobilní aplikace Hörmann BlueSecur s jednoduchou 
obsluhou. Kromě toho můžete trvale nebo dočasně přenášet další 
uživatelská oprávnění na jiné chytré telefony, takže má každý člen 
rodiny svůj klíč k domovním dveřím vždy po ruce.

Jen u firmy Hörmann

Evropský patent
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Vnější madla
Krásný design, který lze uchopit

HOE 500
Ušlechtilá ocel matná, 
kartáčovaná
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 501
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 501
black.edition
■ NOVINKA
Černá RAL 9005
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 506
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná, upravená 
k montáži snímače 
otisků prstů
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 600 / 610 / 615
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délky madel1:
950 mm (HOE 600), 
1100 mm (HOE 615), 
1250 mm (HOE 610)

HOE 605
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná, upravená 
k montáži kódovací 
klávesnice
Délka madla1: 
1000 mm

38-1
Ušlechtilá ocel 
leštěná s dekorativní 
střední částí
Délka madla1: 
1000 mm

38-2
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 800
Ušlechtilá ocel 
leštěná s dekorativní 
střední částí
Délka madla3: 330 mm

14-1
Ušlechtilá ocel 
leštěná s dekorativní 
střední částí
Délka madla3: 330 mm

14-2
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla3: 330 mm

14 – 4 ■ NOVINKA
Mosaz leštěná
Délka madla3: 330 mm
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81-1
Mosaz leštěná
Délka madla3: 290 mm

92-2
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla4: 350 mm

94-2
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla5: 300 mm

Rozteč upevnění:
1 600 mm
2 980 mm resp. 580 mm
3 210 mm
4 350 mm
5 300 mm
6 1770 mm

HOE 700
Ušlechtilá ocel 
leštěná 
s dekorativní 
střední částí
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 701
Ušlechtilá ocel 
s dekorativní 
střední částí
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 706
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná, 
upravená k montáži 
snímače otisků 
prstů
Délka madla1: 
1000 mm

HOE 710
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla: 
přizpůsobená 
výšce dveří

HOE 730
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla6: 
1876 mm

HOE 740
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délka madla2: 
přizpůsobená 
výšce dveří

HOE 795 / 796
Ušlechtilá ocel 
kartáčovaná
Délky madel2: 
1000 mm (HOE 795), 
600 mm (HOE 796)

75HÖRMANN



Vnější madla
Designová madla, přizpůsobená výšce dveří

Designové madlo G 750

Designové madlo G 760

Madlo black.edition v černé barvě 
RAL 9005 (RAL dle výběru), koncová 
krytka v černé barvě RAL 9005

Madlo v barvě dopravní bílá 
RAL 9016, koncová krytka 
z ušlechtilé oceli

Madlo z E6 / EV1, koncová krytka 
z ušlechtilé oceli

Madlo v barvě CH 703 antracit, 
aplikace madla v barvě CH 703 
antracit, koncová krytka 
z ušlechtilé oceli

Madlo z eloxovaného hliníku 
E6 / EV 1, aplikace madla v barvě 
CH 703 antracit, koncová krytka 
z ušlechtilé oceli

Madlo black.edition v černé barvě 
RAL 9005, aplikace madla v černé barvě 
RAL 9005 (RAL dle výběru), koncová 
krytka v černé barvě RAL 9005

Madlo z eloxovaného hliníku 
E6 / EV 1, aplikace madla v barvě 
dopravní bílá RAL 9016, koncová 
krytka z ušlechtilé oceli

Madlo z eloxovaného hliníku 
E6 / EV 1, aplikace madla 
z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, 
koncová krytka z ušlechtilé oceli

Maximální délka madla 2100 mm

Madlo z eloxovaného hliníku 
E6 / EV 1, aplikace madla v černé 
barvě RAL 9005 (RAL dle výběru), 
koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo z eloxovaného hliníku 
E6 / EV 1, aplikace madla 
Decograin Golden Oak, koncová 
krytka z ušlechtilé oceli

Aplikaci madla dodáváme také s dekorem imitujícím dřevo

Decograin Light Oak

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Decograin Rosewood
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Sady klik
Hezké tvary v designu a bezpečnosti

Sada kliky z ušlechtilé oceli D-116
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a TopComfort

Hliníková klika D-360 ■ NOVINKA
V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, 
volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon

Hliníková bezpečnostní sada 62-1
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid 
a TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC 3)

Bezpečnostní sada z ušlechtilé oceli 62-4
V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, 
ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort 
(ne pro bezpečnostní výbavu RC 3)

Sada kliky z ušlechtilé oceli D-335
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a TopComfort

Klika z ušlechtilé oceli D-360 ■ NOVINKA
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon

Hliníková klika D-360 ■ NOVINKA
black.edition v černé barvě matné, RAL 9005, 
volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon

Klika z ušlechtilé oceli D-360 ■ NOVINKA
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon

Klika z ušlechtilé oceli Okto 
Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoPlan Hybrid a TopComfort

Hliníková klika Rondo 
V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, 
standardně pro ThermoSafe, ThermoSafe 
Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort

Klika z ušlechtilé oceli Caro 
Standardně pro ThermoCarbon a také volitelně 
pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid 
a ThermoPlan Hybrid a TopComfort
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Standardní a zvýhodněné barvy, matné

Zvýhodněné barvy, jemná struktura matná

Barvy
Standardní a zvýhodněné barvy

Standardní barva

RAL 9016 Dopravní bílá 

Zvýhodněné barvy, matné

RAL 9016 Dopravní bílá (vysoký lesk)

RAL 9006 Bílý hliník (hedvábný lesk)

RAL 8028 Zemní hnědá

RAL 7040 Okenní šedá

RAL 7035 Světle šedá

RAL 7030 Kamenná šedá

RAL 7016 Antracitová šedá

RAL 7015 Břidlicová šedá

RAL 6009 Jedlová zelená

RAL 6005 Mechová zelená

RAL 3003 Rubínová

Zvýhodněné barvy, jemná struktura matná

RAL 9007 Šedý hliník

RAL 9001 Krémová

RAL 7039 Křemenná šedá

RAL 7030 Kamenná šedá

RAL 7016 Antracitová šedá

RAL 7015 Břidlicová šedá

Barevný odstín Hörmann CH 703 antracit

Barevný odstín Hörmann CH 607 
kaštanově hnědá
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Prosklení
Individuální prosklení a motivová skla

Float čiré / čiré sklo

Float matované / opískované

Satinato

Pave bílé

Parsol šedé

Parsol šedé matované

Ornament 504

Ornament 553

Chinchilla

Micrograin (Madras basic)

Reflo čiré

Reflo matované

Silk

Master-Carré

Barock bílé

Niagara bílé

Gotik bílé

Katedrálové bílé

Litinové antik bílé

Uadi bílé
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Rozměry v mm

Velikosti a montážní údaje
ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Vnější rozměr rámu (RAM)
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Profil zápustné části do podlahy / přepravní ochrana

Vertikální řez dveřmi

Velikosti bočních dílů ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Sloupková konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, šířka1

1stranná Max. 3000 260 – 1600 Max. 1230 

2stranná Max. 3000 260 – 1600 Max. 1210

Přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné 
straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, šířka1

1- / 2stranná Max. 3000 300 – 25002 1250

1 U rámu 110 + 40 mm
2 S prosklením Reflo nebo Micrograin
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Sloupek 100 mm

52 52

7 7

45 45

Vodorovný řez dveřmi

U sloupkových konstrukcí se zasunutým 
průběžným zesílením trubek

Velikosti domovních dveří ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Provedení rámu 70 Vnější rozměr rámu1 
(objednací rozměr)

Světlý rozměr hrubého 
otvoru1 Světlý rozměr zárubně

Standardní Max. 1250 × 2250 Max. 1270 × 2260 Max. 1110 × 2180

Nadměrná velikost Max. 1250 × 2350 Max. 1270 × 2360 Max. 1110 × 2280

XXL Max. 1250 × 2500 Max. 1270 × 2510 Max. 1110 × 2430

Vý
šk

a 
RA

M

Rozdělení –  
boční dílRozdělení – dveře

OFF

TM dveře TM boční díl
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Velikosti a montážní údaje
ThermoPlan Hybrid

Rozměry v mm

Profil zápustné části do podlahy / přepravní ochrana

Velikosti bočních dílů ThermoPlan Hybrid

Sloupková konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, šířka1

1stranná Max. 3000 260 – 1600 Max. 1230 

2stranná Max. 3000 260 – 1600 Max. 1210

Přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné 
straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, šířka1

1- / 2stranná Max. 3000 300 – 25002 1250

1 U rámu 110 + 40 mm
2 S prosklením Reflo nebo Micrograin

Velikosti domovních dveří ThermoPlan Hybrid

Provedení rámu 70 Vnější rozměr rámu1 
(objednací rozměr)

Světlý rozměr hrubého 
otvoru1 Světlý rozměr zárubně

Standardní Max. 1250 × 2250 Max. 1270 × 2260 Max. 1110 × 2180

Nadměrná velikost Max. 1250 × 2350 Max. 1270 × 2360 Max. 1110 × 2280

XXL Max. 1250 × 2500 Max. 1270 × 2510 Max. 1110 × 2430

Vnější rozměr rámu (RAM)

LDB = RAMB – 140 (220)

LD
H 

= 
RA

M
H 

– 
97

,2
 (1

37
,2

)

70 (110) 70 (110)

82 70
 (1

10
)

27
,2 OFF

82

Vnitřní strana

Vn
itř

ní
 s

tr
an

a

RA
M

H

Vertikální řez dveřmi

OFF
VNĚ

OFF
VNĚ

OFF
UVNITŘ

OFF
UVNITŘ

52

5 5

52

7 7

45 45

Vodorovný řez dveřmi

U sloupkových konstrukcí se zasunutým 
průběžným zesílením trubek

10
0 

m
m

 (1
50

 m
m

 s
e 

so
kl

ov
ým

 p
le

ch
em

)

Sloupek 100 mm

Vý
šk

a 
RA

M

Rozdělení –  
boční dílRozdělení – dveře

OFF

TM dveře TM boční díl

81HÖRMANN



Vnější rozměr rámu (RAM)

Světlý průchozí rozměr = RAM – 200
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Velikosti bočních dílů ThermoCarbon

Sloupková konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, šířka1

1stranná Max. 3000 300 – 1600 Max. 1300 

2stranná Max. 3000 300 – 1600 Max. 1260

Přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné 
straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, šířka1

1- / 2stranná Max. 3000 340 – 1600 1340

1 U rámu 110 + 40 mm

Velikosti domovních dveří ThermoCarbon

Provedení rámu 70 Vnější rozměr rámu1 
(objednací rozměr)

Světlý rozměr hrubého 
otvoru1 Světlý rozměr zárubně

Standardní Max. 1340 × 2350 Max. 1360 × 2360 Max. 1140 × 2230

XXL Max. 1340 × 3000 Max. 1360 × 3010 Max. 1140 × 2880

Profil zápustné části do podlahy / přepravní ochrana

Velikosti a montážní údaje
ThermoCarbon

Rozměry v mm

82 DESIGN, VÝBAVA, PŘÍSLUŠENSTVÍ | VELIKOSTI A MONTÁŽNÍ ÚDAJE



Vnější rozměr rámu (RAM)

Rozměr výplně = RAM – 268 (348)
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Velikosti bočních dílů TopComfort

Sloupková konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, 
šířka1

1stranná Max. 3000 260 – 1600 Max. 1230 

2stranná Max. 3000 260 – 1600 Max. 1210

Přepravní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) 
nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce Boční díl, výška1 TM boční díl, šířka1 TM domovní dveře, 
šířka1

1- / 2stranná Max. 3000 300 – 1600 1250

1 U rámu 110 + 40 mm

Velikosti domovních dveří TopComfort

Provedení rámu 70 Vnější rozměr rámu1 
(objednací rozměr)

Světlý rozměr hrubého 
otvoru1 Světlý rozměr zárubně

Standardní Max. 1300 × 2500 Max. 1270 × 2510 Max. 1160 × 2430

Profil zápustné části do podlahy / přepravní ochrana

Velikosti a montážní údaje
TopComfort

Rozměry v mm
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Některé vyobrazené dveře a vrata mají speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. 
Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.

Zažijte kvalitu Hörmann 
u novostavby i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Pečlivě navzájem přizpůsobená 

řešení vám nabízejí v každé oblasti špičkové produkty s vysokou funkčností.

GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ. DOMOVNÍ DVEŘE. INTERIÉROVÉ DVEŘE. 

OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ.


