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T H E R M O C A R B O N

Mistrz w kategori i 

izolacyjności cieplnej  

i rekordzista w klasie 

bezpieczeństwa 

przeciwwłamaniowego

Nasz zamysł polegał na skonstruowaniu 

zewnętrznych drzwi wejściowych, które będą 

przewyższać wszelkie oczekiwania naszych 

Klientów pod względem bezpieczeństwa, 

izolacyjności cieplnej, wyposażenia technicznego  

i designu. Drzwi ThermoCarbon klasy Premium  

są spełnieniem tej idei. Współczynnik UD dla drzwi 

ThermoCarbon wynosi nawet 0,47 W/ (m²·K), 

dzięki czemu zasługują one na tytuł mistrza  

w kategorii izolacyjności cieplnej. 

Opcjonalne wyposażenie w klasie RC 4 sprawia, 

że ThermoCarbon są najbezpieczniejsze wśród 

dostępnych aluminiowych drzwi zewnętrznych. 

Profil skrzydła to wysoce zaawansowana 

technologia: wykonany z kompozytu karbonu 

i włókna szklanego gwarantuje zwiększoną 

izolacyjność akustyczną, a przede wszystkim 

bardzo dobrą stabilność oraz odporność skrzydła 

drzwiowego na uderzenia.

Zewnętrzne drzwi wejściowe ThermoCarbon  

są dostępne do wyboru w 15 nowoczesnych 

wzorach w 18 kolorach preferowanych,  

na życzenie również w dwóch różnych kolorach.  

Szeroki wybór innych opcjonalnych elementów 

wyposażenia, takich jak uchwyty, przeszklenia  

i zamki, umożliwia jeszcze bardziej 

spersonalizowaną aranżację wyglądu drzwi.
15



T H E R M O C A R B O N
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skrzydło drzwiowe 100 mm wykonane  

z aluminium i wypełnione twardą pianką 

poliuretanową, niewidoczny profil skrzydła

bardzo stabilny profil skrzydła z kompozytu  

karbonu i włókna szklanego, wyposażony  

w przegrodę termiczną

aluminiowa rama drzwiowa 111 mm  

z przegrodą termiczną

potrójne uszczelnienie,  

dwie uszczelki obwiedniowe

Spełnia wszystkie wymagania nowego rozporządzenia 

o poszanowaniu energii EnEv 2014, drzwi zalecane 

do domów pasywnych*

Nadaje się do montażu w elementach eliminujących 

mostki termiczne

Współczynnik UD nawet 0,47 W/ (m²·K)

płyta drzwiowa wygląda od wewnątrz 

jak drzwi wewnętrzne

ukryte zawiasy

klamka ze stali nierdzewnej

wkładka patentowa odporna na manipulacje

9-punktowy listwowy zamek ryglujący

Opcjonalne wyposażenie 

przeciwwłamaniowe w klasie 

RC 2 / RC 3 / RC 4

Ilustracja w skali 1:1

* nie dotyczy wzoru 310
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Konstrukcja Wyposażenie

Współczynnik 

U
D
 nawet

W/(m²·K)

0,47

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

RC 4
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami
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Widok od wewnątrz
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T H E R M O C A R B O N

Wzór 300

Listwa uchwytowa standardowo w kolorze 

białego aluminium RAL 9006, półmat, 

zagłębienie pod uchwyt standardowo  

w kolorze drzwi, drzwi zalecane  

do domów pasywnych,  

współczynnik UD nawet 0,50 W/ (m²·K)*

Wzór 301

Listwa uchwytowa standardowo w kolorze 

białego aluminium RAL 9006, półmat, 

zagłębienie pod uchwyt standardowo  

w kolorze drzwi, drzwi zalecane  

do domów pasywnych,  

współczynnik UD nawet 0,50 W/ (m²·K)*

Wzór 302

Zlicowana listwa uchwytowa standardowo  

w kolorze białego aluminium RAL 9006, półmat, 

zagłębienie pod uchwyt standardowo w kolorze 

drzwi, aplikacje ze stali nierdzewnej, szyba  

ze wzorem – szkło Float matowane z jednym 

przezroczystym paskiem, 4-szybowe szkło 

izolacyjne, drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,57 W/ (m²·K)*

Wzór 312

Zlicowana listwa uchwytowa standardowo  

w kolorze białego aluminium RAL 9006, 

półmat, zagłębienie pod uchwyt 

standardowo w kolorze drzwi, szyba  

ze wzorem – szkło Float matowane  

z jednym przezroczystym paskiem, 

4-szybowe szkło izolacyjne,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,57 W/ (m²·K)*

Wzór 308

Zlicowana listwa uchwytowa standardowo  

w kolorze białego aluminium RAL 9006, 

półmat, zagłębienie pod uchwyt 

standardowo w kolorze drzwi,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,51 W/ (m²·K)*

Wzór 309 ■ NOWOŚĆ

Zlicowana listwa uchwytowa standardowo  

w kolorze białego aluminium RAL 9006, 

półmat, zagłębienie pod uchwyt 

standardowo w kolorze drzwi,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,51 W/ (m²·K)*

* W zależności od wielkości drzwi. Podane wartości obowiązują dla wymiarów RAM 1230 × 2180 mm
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T H E R M O C A R B O N

Wzór 314

W wersji standardowej zlicowany uchwyt  

ze stali nierdzewnej, zagłębienie pod uchwyt 

standardowo w kolorze drzwi,  

szkło ornamentowe Float matowane, 

4-szybowe szkło izolacyjne,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,57 W/ (m²·K)*

Wzór 304

Zlicowany uchwyt ze stali nierdzewnej, 

zagłębienie pod uchwyt standardowo  

w kolorze drzwi,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,50 W/ (m²·K)*

Wzór 310

Zlicowany uchwyt ze stali nierdzewnej, 

zagłębiony otwór na przeszklenie,  

szkło ornamentowe Float matowane, 

3-szybowe szkło izolacyjne,  

współczynnik UD nawet 0,63 W/ (m²·K)*

Wzór 305

Zlicowany uchwyt ze stali nierdzewnej, 

zagłębienie pod uchwyt standardowo  

w kolorze drzwi, aplikacje aluminiowe 

zlicowane z powierzchnią,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,50 W/ (m²·K)*

Wzór 650

Uchwyt HOE 700 ze stali nierdzewnej,  

szkło ornamentowe Pave białe,  

4-szybowe szkło izolacyjne,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,57 W/ (m²·K)*

Wzór 306

Zlicowany uchwyt ze stali nierdzewnej, 

zagłębienie pod uchwyt standardowo  

w kolorze drzwi, aplikacje ze stali 

nierdzewnej, szkło ornamentowe Float 

matowane, 4-szybowe szkło izolacyjne, 

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,57 W/ (m²·K)*

* W zależności od wielkości drzwi. Podane wartości obowiązują dla wymiarów RAM 1230 × 2180 mm

▶ ThermoCarbon wzór 306  

w preferowanym kolorze antracytowym 

Hörmann CH 703, powierzchnia strukturalna
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Wzór 680

Uchwyt HOE 700 ze stali nierdzewnej, 

aplikacje ze stali nierdzewnej, szkło 

ornamentowe Pave białe,  

4-szybowe szkło izolacyjne,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,57 W/ (m²·K)*

Wzór 686

Uchwyt HOE 600 ze stali nierdzewnej, 

aplikacja ze stali nierdzewnej, szyba  

ze wzorem – szkło Float matowane,  

z 7 przezroczystymi paskami,  

4-szybowe szkło izolacyjne,  

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,55 W/ (m²·K)*

Wzór 860

Uchwyt HOE 700 ze stali nierdzewnej, 

drzwi zalecane do domów pasywnych, 

współczynnik UD nawet 0,50 W/ (m²·K)*
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K O L O R Y S T Y K A  I  R O D Z A J E  P O W I E R Z C H N I

Ulubiony kolor  

do wyboru

Antracytowe lub białe, czerwone lub 

zielone, gładkie lub strukturalne – 

firma Hörmann gwarantuje możliwość 

indywidualnego doboru kolorystyki  

i rodzaju powierzchni drzwi. Wejściowe 

drzwi zewnętrzne w wersji standardowej 

dostępne są w niedrogim kolorze 

białym RAL 9016, matowym. Oferta 

obejmuje też 18 kolorów preferowanych 

i ponad 200 kolorów z palety RAL – 

tutaj każdy znajdzie drzwi w swoim 

guście. Macie Państwo pomysł  

na drzwi w różnych kolorach  

po stronie wewnętrznej i zewnętrznej?  

Dla nas to żaden problem.  

Partnerzy handlowi firmy Hörmann 

udzielają wszelkich informacji  

i służą indywidualnym 

doradztwem.

Uwaga:

Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL.

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn 

technicznych związanych z drukiem. Prosimy zwrócić się o poradę  

do partnera handlowego firmy Hörmann.

RAL 9016 biały, wysoki połysk

RAL 9006 białe aluminium, półmatowy

RAL 8028 brązowy, matowy

RAL 7040 szary, matowy

RAL 7030 szary, matowy

RAL 7016 antracytowy, matowy

RAL 7015 szary, matowy

RAL 6009 zielony, matowy

RAL 6005 ciemnozielony, matowy

RAL 3003 czerwony (rubinowy), matowy

Powierzchnie matowe, półmatowe  

i z połyskiem
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Wolny wybór kolorystyki drzwi  

od zewnątrz i wewnątrz

W kolorze białym po stronie zewnętrznej i wewnętrznej

Zewnętrzne drzwi wejściowe Hörmann w wersji 

standardowej są po stronie zewnętrznej  

i wewnętrznej malowane proszkowo  

w kolorze białym RAL 9016, matowym.

Kolorowe po stronie zewnętrznej,  

białe po stronie wewnętrznej

Drzwi zewnętrzne Hörmann w jednym z 18 kolorów 

preferowanych (ilustracja z lewej) są wykonane  

od zewnątrz w kolorze preferowanym, natomiast  

od wewnątrz standardowo malowane proszkowo  

w kolorze białym RAL 9016, matowym.

W dowolnym kolorze  

po stronie zewnętrznej i wewnętrznej

Nowe drzwi zewnętrzne są na życzenie malowane 

obustronnie w kolorze – możliwe są różne zestawienia 

kolorystyczne: np. czerwony z zewnątrz i szary  

od wewnątrz.

RAL 9007 szare aluminium, powierzchnia strukturalna

RAL 9001 kremowy, powierzchnia strukturalna

RAL 7039 szary, powierzchnia strukturalna

RAL 7030 szary, powierzchnia strukturalna

RAL 7016 antracytowy, powierzchnia strukturalna

RAL 7015 szary, powierzchnia strukturalna

kolor Hörmann CH 703 antracytowy,  

powierzchnia strukturalna

kolor Hörmann CH 607 kasztanowy,  

powierzchnia strukturalna

Powierzchnie strukturalne
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T H E RMOC A R B O N

Klasa Premium 

w każdym 

szczególe

 Ukryte zawiasy

W drzwiach zewnętrznych 

ThermoCarbon zawiasy są ukryte 

między ramą a skrzydłem drzwiowym, 

dzięki czemu pozostają niewidoczne 

od zewnątrz i od wewnątrz – jest  

to bardzo eleganckie i estetyczne 

rozwiązanie. Regulacja skrzydła 

drzwiowego jest prosta i wygodna. 

Drzwi zamykają się bezpiecznie 

i komfortowo w każdej sytuacji.

 Klamka wewnętrzna  

ze stali nierdzewnej

Elegancka wewnętrzna klamka Caro 

ze stali nierdzewnej należy  

do standardowego wyposażenia 

drzwi ThermoCarbon.

 Listwa zamykająca  

ze stali nierdzewnej  

na całej wysokości drzwi

Wysokiej jakości listwa zamykająca 

wykonana ze stali nierdzewnej jest 

elegancko zintegrowana z ramą 

drzwiową i umożliwia optymalną 

regulację drzwi. Dzięki temu drzwi 

zamykają się łatwo i bezpiecznie.

 Wkładka patentowa  

odporna na manipulacje

Odporna na manipulacje wkładka 

patentowa posiada certyfikat 

zgodności z normą DIN 18252 / 

DIN EN 1303 i wyposażenie najwyższej 

klasy: system anti-picking, 

zabezpieczenie przed rozwierceniem 

oraz funkcję niezależnego 

obustronnego otwierania w sytuacjach 

alarmowych lub zagrożenia. Ta ostatnia 

umożliwia otwarcie drzwi nawet mimo 

klucza włożonego do zamka 

od wewnętrznej strony. 

Zakres dostawy obejmuje 5 kluczy.

Rozeta zewnętrzna

Zabezpieczająca rozeta ze stali 

nierdzewnej elegancko integruje się  

z płytą drzwiową, zabezpieczając 

jednocześnie wkładkę patentową 

przed rozwierceniem.

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

RC 4
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami
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 9-punktowy listwowy zamek 

ryglujący H9 i ukryte zawiasy 

zabezpieczone przed wyważeniem

Drzwi ThermoCarbon wyposażone 

są w 9-punktowe zabezpieczenie: 

5 stalowych rygli obrotowych  

i 4 rygle trzpieniowe, które blokują  

się podczas zamykania w zaczepach  

ze stali nierdzewnej. Wystarczy  

jeden obrót klucza w zamku, żeby 

uruchomić to najskuteczniejsze 

zabezpieczenie drzwi.

Opcjonalne wyposażenie 

przeciwwłamaniowe RC

Drzwi zewnętrzne i elementy boczne 

są dostępne z wyposażeniem 

przeciwwłamaniowym w klasie RC 2, 

RC 3 i RC 4.

Więcej informacji znajdą Państwo  

na stronie 80.

Zlicowane z powierzchnią drzwi 

uchwyty zewnętrzne 

do wyjątkowych wzorów drzwi

 Uchwyt ze stali nierdzewnej  

z zagłębieniem pod uchwyt

We wzorach drzwi wyposażonych  

w uchwyt wykonany ze stali 

nierdzewnej zagłębienie pod uchwyt 

jest wykonane standardowo  

w kolorze drzwi.

 Aluminiowa listwa uchwytowa  

na całej wysokości drzwi

Cała listwa uchwytowa jest  

w wersji standardowej wykonana  

w półmatowym kolorze białego 

aluminium, RAL 9006 i dostarczana 

razem z zagłębieniem pod uchwyt  

w kolorze drzwi.

 Aluminiowa listwa uchwytowa  

z zagłębieniem pod uchwyt

Ta wersja uchwytu jest standardowo 

półmatowa, w kolorze białego 

aluminium, RAL 9006 i dostarczana 

razem z zagłębieniem pod uchwyt  

w kolorze drzwi.

Kolory uchwytów na indywidualne  

zamówienie

Wszystkie zlicowane uchwyty 

zewnętrzne (z wyjątkiem stali 

nierdzewnej) są dostępne w różnych 

wariantach kolorystycznych.  

Więcej informacji znajdą Państwo  

na stronie 78.
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