
Drzwi, które zachęcają,  

by wejść do środka

Zewnętrzne drzwi wejściowe ThermoPlus mają 

wszystko to, co składa się na dobre drzwi: stalową 

płytę drzwiową o grubości 65 mm, wypełnienie  

z twardej pianki PU, zakryty profil skrzydła 

wykonany z kompozytu oraz aluminiową  

ościeżnicę izolowaną termicznie. Dzięki temu 

współczynnik UD dla tych drzwi może wynosić 

nawet 0,87 W/ (m²·K).  

Drzwi są standardowo wyposażone w 5-punktowy 

listwowy zamek ryglujący, dzięki czemu możecie 

Państwo również czuć się bezpiecznie we własnym 

domu. Jeszcze większe bezpieczeństwo zapewnia 

opcjonalne wyposażenie przeciwwłamaniowe 

w klasie RC 2, które oferujemy do wszystkich 

wzorów drzwi ThermoPlus.

Do wyboru mają Państwo 8 atrakcyjnych wzorów, 

w 15 kolorach preferowanych oraz powierzchniach 

Decograin dostępnych w 5 okleinach. Dzięki temu 

mogą Państwo dopasować wygląd drzwi  

do własnych upodobań.

T H E R M O P L U S
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stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm  

z niewidocznym profilem skrzydła i grubą przylgą

profil skrzydła wykonany z kompozytu gwarantuje 

lepszą izolację cieplną i zwiększoną stabilność

aluminiowa ościeżnica 80 mm  

z przegrodą termiczną

potrójne uszczelnienie

Spełnia wszystkie wymagania nowego 

rozporządzenia o poszanowaniu energii EnEv 2014

Nadaje się do montażu w elementach 

eliminujących mostki termiczne

Współczynnik UD nawet 0,87 W/ (m²·K)

płyta drzwiowa wygląda od wewnątrz 

jak drzwi wewnętrzne

zawiasy rolkowe 3D

klamka wewnętrzna ze stali nierdzewnej

wkładka patentowa z funkcją niezależnego 

obustronnego otwierania w sytuacjach 

awaryjnych i zagrożenia

5-punktowy listwowy zamek ryglujący

Opcjonalne wyposażenie 

przeciwwłamaniowe RC 2

Konstrukcja Wyposażenie
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Widok od wewnątrz
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Wzór 010

Uchwyt HB 14-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym,  

współczynnik UD nawet 0,87 W/ (m²·K)*

Wzór 015

Uchwyt HB 14-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym,  

opcjonalne aplikacje imitujące  

stal nierdzewną ■ NOWOŚĆ,  

współczynnik UD nawet 0,87 W/ (m²·K)*
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Wzór 750

Uchwyt HB 38-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym, przeszklenie na całej 

wysokości płyty drzwiowej: 3-szybowe szkło 

izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 

bezpieczne, w środku Float piaskowane  

z przezroczystymi paskami, od wewnątrz 

przezroczyste jednoszybowe szkło bezpieczne, 

współczynnik UD nawet 0,95 W/ (m²·K)*.

Wzór 800 ■ NOWOŚĆ

Uchwyt HB 38-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym, 4 prostokątne 

przeszklenia w ramie ze stali nierdzewnej: 

3-szybowe szkło izolacyjne, z zewnątrz 

zespolone szkło bezpieczne, w środku  

Float piaskowane, od wewnątrz zespolone  

szkło bezpieczne, współczynnik  

UD nawet 0,93 W/ (m²·K)*.

Wzór 700

Uchwyt HB 38-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym, przeszklenie na całej 

wysokości płyty drzwiowej: 3-szybowe szkło 

izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 

bezpieczne, w środku Float piaskowane  

z przezroczystymi paskami, od wewnątrz 

przezroczyste jednoszybowe szkło bezpieczne, 

współczynnik UD nawet 0,98 W/ (m²·K)*

Wzór 810 ■ NOWOŚĆ

Uchwyt HB 38-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym, 3 prostokątne 

przeszklenia z przezroczystym 

obwiedniowym paskiem i w ramie ze stali 

nierdzewnej: 3-szybowe szkło izolacyjne,  

z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne,  

w środku Float piaskowane,  

od wewnątrz przezroczyste  

jednoszybowe szkło bezpieczne, 

współczynnik UD nawet 0,99 W/ (m²·K)*.

Wzór 850

Uchwyt HB 38-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym, zaokrąglone 

przeszklenie: 3-szybowe szkło izolacyjne,  

z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne,  

w środku Float piaskowane  

z przezroczystymi paskami, od wewnątrz 

przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, 

współczynnik UD nawet 0,96 W/ (m²·K)*.

Wzór 900

Uchwyt HB 38-2 ze stali nierdzewnej  

na wypełnieniu stalowym, zaokrąglone 

przeszklenie: 3-szybowe szkło izolacyjne,  

z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne,  

w środku Float piaskowane z przezroczystymi 

paskami, od wewnątrz przezroczyste 

jednoszybowe szkło bezpieczne, 

współczynnik UD nawet 0,96 W/ (m²·K)*.

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

do wyboru

Preferują Państwo delikatny odcień 

szarości, czy może zdecydowaną 

czerwień? Wybierając kolor nowych 

drzwi zewnętrznych Hörmann, można 

dać upust swojej kreatywności. 

Oferujemy do wyboru: szczególnie 

niedrogi kolor biały RAL 9016  

i 15 innych kolorów preferowanych. 

Wszelkich informacji udzielą Państwu 

partnerzy handlowi firmy Hörmann.

Standardowo w niedrogim kolorze białym

15 kolorów preferowanych

RAL 9016 biały, półmatowy

RAL 9007 szare aluminium

RAL 9006 białe aluminium

RAL 9002 biało-szary

RAL 9001 kremowy

RAL 8028 brązowy

RAL 8003 ceglasty

RAL 7040 szary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 7016 antracytowy

RAL 6005 ciemnozielony

RAL 5014 gołębi

RAL 5010 niebieski

RAL 3003 rubinowy

RAL 3000 czerwony

RAL 1015 jasna kość słoniowa56



Wierna imitacja  

i elegancki wygląd

Powierzchnia Decograin jest dostępna 

w czterech naturalnych okleinach 

drewnopodobnych oraz w antracytowej 

okleinie z efektem metalicznym. 

Wytłaczana struktura wiernie oddaje 

charakter drewna.

Golden Oak: okleina dębowa w kolorze średniego brązu,  

z żółto-złotawym połyskiem

Dark Oak: okleina dębowa w kolorze drewna orzechowego

Night Oak: bardzo ciemna okleina dębowa

Winchester Oak: okleina dębowa imitująca naturalne drewno

Titan Metallic CH 703: kolor antracytowy z efektem metalicznym

5 wzorów oklein Decograin

Uwaga:

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn 

technicznych związanych z drukiem. Należy unikać montażu drzwi  

z powierzchnią w ciemnym kolorze w miejscu wystawionym na działanie 

promieni słonecznych z uwagi na możliwość rozszerzania się materiału  

pod wpływem ciepła i pogorszenia działania drzwi. 57
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Dopasowane 

w każdym 

szczególe

 Bezpieczeństwo  

po stronie zawiasów

Wiemy, jak ważna jest świadomość 

bezpieczeństwa we własnych 

czterech ścianach. Tę pewność  

dają drzwi ThermoPlus, których nie 

można wyważyć dzięki zastosowaniu 

dodatkowego zabezpieczenia  

po stronie zawiasów w formie 

aluminiowej listwy zamykającej.

 Klamka wewnętrzna

Każde drzwi są dostarczane z klamką 

wewnętrzną ze stali nierdzewnej  

i rozetą po stronie zewnętrznej.

 Wkładka patentowa

W wersji standardowej z 5 kluczami. 

Posiada funkcję niezależnego 

obustronnego otwierania  

w sytuacjach alarmowych lub 

zagrożenia, która umożliwia otwarcie 

drzwi nawet mimo klucza włożonego 

od wewnętrznej strony.

 Zawiasy rolkowe regulowane  

w 3 płaszczyznach (3D)

Stabilne, dwuczęściowe zawiasy 

zabezpieczone trzpieniem  

i zakończone ozdobną nakładką  

o wyglądzie stali nierdzewnej 

są regulowane w trzech płaszczyznach, 

zapewniając płynne działanie drzwi.

 5-punktowy listwowy  

zamek ryglujący

Bezpieczeństwo we własnym domu 

gwarantują 2 stożkowe rygle 

obrotowe, które zatrzaskują się z 2 

dodatkowymi trzpieniami 

zabezpieczającymi  

i 1 ryglem zamka w zaczepach 

ościeżnicy, mocno dociskając drzwi. 

W drzwiach ThermoPlus istnieje 

możliwość regulacji zaczepu zamka. 

Zapadka typu Softlock zapewnia 

ciche zamykanie drzwi.

Opcjonalne wyposażenie 

przeciwwłamaniowe

Drzwi zewnętrzne, elementy boczne  

i naświetla górne są w zależności od 

wymagań dostępne z wyposażeniem 

przeciwwłamaniowym w klasie RC 2. 

Więcej informacji znajdą Państwo  

na stronie 80.

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami
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 Ościeżnica

Aluminiowa ościeżnica 80 mm 

wyposażona w przegrodę termiczną 

posiada wypełnienie z pianki PU  

i jest dostępna w wersji  

prostokątnej lub Roundstyle.

Zamki automatyczne

Drzwi zewnętrzne ryglowane 

wielopunktowo można prosto  

i wygodnie otwierać za pomocą 

nadajnika, radiowego czytnika linii 

papilarnych lub transpondera.  

Klucze są tu niepotrzebne.

 Otwieranie za pomocą 

transpondera ■ NOWOŚĆ

Otwieranie zewnętrznych drzwi 

wejściowych za pomocą transpondera 

umożliwia elektromechaniczna wkładka 

patentowa. Po zbliżeniu transpondera 

do wkładki można odryglować drzwi  

i otworzyć je za pomocą gałki.

 Otwieranie za pomocą 

nadajnika ■ NOWOŚĆ

 Otwieranie za pomocą 

radiowego czytnika linii 

papilarnych ■ NOWOŚĆ

Silnik elektryczny powoduje 

odryglowanie drzwi zewnętrznych  

w trybie obsługi za pomocą  

nadajnika lub radiowego czytnika  

linii papilarnych. Drzwi wystarczy 

popchnąć w celu ich otwarcia.

Elektrozaczep (brak ilustracji)

Elektryczna zapadka umożliwia 

wygodne otwieranie drzwi od 

wewnątrz za pomocą przełącznika. 

Alternatywniena przykład w ciągu 

dnia – można przełożyć dźwignię 

blokującą: wtedy nawet lekkie 

pchnięcie od zewnątrz spowoduje 

otwarcie drzwi.

Okapnik dolny (brak ilustracji)

Pełni funkcję ochronną i estetyczną: 

okapnik dolny w kolorze białym 

RAL 9016 odprowadza wodę opadową, 

można go także zamontować później, 

w już gotowych drzwiach.
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