WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Gdy spełniają się życzenia
Bogata oferta wyposażenia specjalnego
pozwala zrealizować każde życzenie dotyczące
zewnętrznych drzwi wejściowych.
W zależności od własnych upodobań i preferencji
można w dowolny sposób zestawiać kolory,
uchwyty i przeszklenia.
Oferujemy również wiele rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo i komfort obsługi takich jak
najróżniejsze warianty zamków automatycznych.
W firmie Hörmann zawsze znajdą się drzwi
zewnętrzne odpowiednie dla Państwa domu.
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ELEMENTY BOCZNE, NAŚWIETLA GÓRNE I SKRZYNKI NA LISTY

Stwórz swoje własne
wejście wybierając
elementy boczne
i naświetla górne
Aby stworzyć jedyne w swoim rodzaju
reprezentacyjne wejście do domu,
wystarczy wybrać jeden
z przedstawionych wzorów drzwi
zewnętrznych ThermoSafe, ThermoPlus
i TopComfort i połączyć je z elementami
bocznymi i naświetlami górnymi lub też
zdecydować się na dowolne drzwi

Drzwi zewnętrzne z dwoma elementami bocznymi
i naświetlem górnym

ThermoCarbon z elementami bocznymi.
Zgrany i atrakcyjny wygląd całości będzie
długo cieszył oczy mieszkańców domu.

Drzwi zewnętrzne z jednym
elementem bocznym
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Drzwi zewnętrzne z dwoma
elementami bocznymi

Drzwi zewnętrzne
z naświetlem górnym

Na ilustracjach przedstawiono drzwi
zewnętrzne ThermoSafe z elementami
bocznymi i naświetlami górnymi
w konstrukcji słupowo-ryglowej.

Elementy boczne
z systemem praktycznych
skrzynek listowych
Hörmann oferuje systemy skrzynek listowych
dopasowane do potrzeb użytkowników
i wielkości budynku mieszkalnego.
Wszystkie skrzynki i otwory wrzutowe na listy
wraz z przyciskiem dzwonka, włącznikiem światła
i głośnikiem domofonu są zamontowane
w ocieplanym panelu aluminiowym i wykończone
maskownicą ze stali nierdzewnej. Takie rozwiązanie
ułatwia montaż oraz nie wymaga wykonywania
kosztownych prac murarskich.

Na 1 mieszkanie

Na 3 mieszkania

Na 5 mieszkań

Wersja drzwi

ThermoCarbon

ThermoSafe

ThermoPlus

TopComfort

Elementy boczne

●

●

●

●

Naświetla górne

●

●

●

Systemy skrzynek listowych

●

●
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PRZESZKLENIA

Zróżnicowane przeszklenia
do elementów bocznych
i naświetli górnych
Każde przeszklenie wygląda inaczej

Do elementów bocznych i naświetli

w zależności od koloru, struktury

górnych można wybrać własny rodzaj

i zastosowanej obróbki. Dlatego firma

szyby lub dopasować odpowiedni wzór

Hörmann oferuje szeroki wybór

przeszklenia do drzwi zewnętrznych –

przeszkleń do zewnętrznych

wszystko w zależności

drzwi wejściowych.

od indywidualnych preferencji.

Wersja drzwi
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ThermoCarbon

ThermoSafe

ThermoPlus

TopComfort

Float przezroczyste

●

●

●

●

Float, matowane /
piaskowane

●

●

●

Satinato

●

●

●

Pave białe

●

●

●

Parsol szare

●

●

●

Parsol szare matowane

●

●

●

Ornament 504

●

●

●

Ornament 553

●

●

●

Stopsol szare

●

●

●

Stopsol szare matowane

●

●

●

Chinchilla

●

●

●

Micrograin (Madras basic)

●

●

●

Reflo przezroczyste

●

●

●

Reflo matowane

●

●

●

Silk

●

●

●

Mastercarré

●

●

●
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UCHWYTY ZEWNĘTRZNE

Piękny Design
na wyciągnięcie ręki
Każde drzwi zewnętrzne Hörmann

Informacji o różnych możliwościach,

w wersji standardowej są oferowane

cenach i terminach dostawy udzielają

z uchwytem prezentowanym

partnerzy handlowi firmy Hörmann.

na zdjęciach. Jednak wiele drzwi
można wyposażyć w inny uchwyt
na indywidualne zamówienie.
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Uchwyt

Opis

ThermoCarbon

ThermoSafe

HOE 200

ThermoPlus

TopComfort

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

HOE 300

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

HOE 500

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

HOE 600

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

HOE 605

stal nierdzewna szczotkowana,
przystosowany do zamocowania
skanera linii papilarnych lub
sterownika kodowanego cyfrowo

HOE 700

stal nierdzewna z dekoracyjną
częścią środkową

●

●

HOE 710

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

● (G 710)

HOE 740

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

● (G 740)

HOE 800

stal nierdzewna z dekoracyjną
częścią środkową

●

14-1

stal nierdzewna polerowana
z dekoracyjną częścią środkową

●

14-2

stal nierdzewna, szczotkowana

●

38-1

stal nierdzewna polerowana
z dekoracyjną częścią środkową

●

38-2

stal nierdzewna, szczotkowana

●

81-1

mosiądz polerowany

92-2

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

94-2

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

ES 0

stal nierdzewna, szczotkowana

●

ES 1

stal nierdzewna, szczotkowana

●

●

●
●

●
●

●

●
●

950

600

950

600

1000

600

1000

840

1620

1435

+ mm + = wymiar do osi przeszklenia
mm = długość uchwytu
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Wszystkie wymiary w mm

74
1000

dostosowany do wysokości drzwi

dostosowany do wysokości drzwi

210
330

210

210

330

330

UCHWYTY ZEWNĘTRZNE

600

300

290

210

1000

600

1000

600

350

+ mm + = wymiar do osi przeszklenia
mm = długość uchwytu
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Wszystkie wymiary w mm

KOLORY UCHWYTÓW: THERMOSAFE

Najbardziej wyjątkowy
wśród uchwytów

Elegancki uchwyt Design G 750 do drzwi ThermoSafe:
w 3 kolorach lub w dowolnym kolorze z palety RAL

Uchwyt Design mocowany na całej
wysokości drzwi stanowi atrakcyjny
akcent i jednocześnie podnosi komfort
obsługi. Nawet małe dzieci bez trudu
poradzą sobie z wejściem do domu.
Uchwyty DesignPlus posiadają
szlachetne aplikacje, które podkreślają
indywidualny styl drzwi. Oferujemy

Uchwyt w kolorze białym
RAL 9016, matowy

Uchwyt w kolorze RAL do wyboru,
na ilustracji w kolorze czerwonym
(rubinowym) RAL 3003, matowy

Uchwyt w kolorze białego
aluminium RAL 9006, półmatowy

Uchwyt w kolorze Hörmann CH 703
antracytowym, powierzchnia
strukturalna

do wyboru uchwyt oraz aplikacje
na uchwycie dopasowane do koloru
drzwi i Państwa domu.
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Wyjątkowy uchwyt DesignPlus G 760 do drzwi
ThermoSafe: indywidualne wykonanie

Uchwyt w antracytowym kolorze
Hörmann CH 703, powierzchnia
strukturalna, aplikacja na uchwycie
w antracytowym kolorze Hörmann
CH 703, powierzchnia strukturalna

Uchwyt z aluminium
eloksalowanego w kolorze
E6 / EV 1, aplikacja na uchwycie
w antracytowym kolorze Hörmann
CH 703, powierzchnia strukturalna

Uchwyt w kolorze RAL do wyboru,
na ilustracji w kolorze czerwonym
(rubinowym) RAL 3003, matowy,
aplikacja na uchwycie
w antracytowym kolorze Hörmann
CH 703, powierzchnia strukturalna

Uchwyt z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6 / EV 1,
aplikacja na uchwycie z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6 / EV 1

Aplikacja na uchwycie w kolorze
białym matowym, RAL 9016,
uchwyt z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6 / EV 1

Aplikacja na uchwycie w kolorze
czerwonym (rubinowym) RAL 3003,
uchwyt z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6 / EV 1

Aplikacja na uchwycie w okleinie
Golden Oak, uchwyt z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6 / EV 1

Aplikacje na uchwytach oferujemy także w okleinach drewnopodobnych Decograin

Decograin
Light Oak:
okleina dębowa
w jasnym,
ciepłym odcieniu

Decograin
Golden Oak:
okleina dębowa
w kolorze średniego
brązu, z żółtozłotawym połyskiem

Decograin
Dark Oak:
okleina dębowa
w kolorze drewna
orzechowego

Decograin
Night Oak:
okleina dębowa
w intensywnie
ciemnym odcieniu

Decograin
Rosewood:
okleina
drewnopodobna
w kolorze
mahoniowym
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KOLORY UCHWYTÓW: THERMOCARBON

Indywidualne zestawienia kolorystyczne dla wzorów
drzwi zewnętrznych ThermoCarbon: 300, 301, 302, 304, 305, 308 i 312
W przypadku tych ekskluzywnych drzwi zewnętrznych ThermoCarbon istnieje możliwość indywidualnego dopasowania
zlicowanej listwy uchwytowej i zagłębienia do koloru drzwi lub koloru aplikacji.

Wzór 300
w kolorze białym
matowym
RAL 9016,
listwa uchwytowa
w kolorze białym
matowym
RAL 9016,
zagłębienie
w kolorze drzwi

Wzór 300
w preferowanym
kolorze szarym
matowym
RAL 7015,
listwa uchwytowa
w kolorze białego
aluminium
RAL 9006, półmat,
zagłębienie
w preferowanym
kolorze białego
aluminium
RAL 9006, półmat

Wzór 301
w kolorze
antracytowym
Hörmann CH 703,
powierzchnia
strukturalna,
aplikacja aluminiowa
w preferowanym
kolorze czerwonym
(rubinowym)
matowym RAL 3003,
listwa uchwytowa
w preferowanym
kolorze czerwonym
(rubinowym)
matowym RAL 3003,
zagłębienie
w kolorze drzwi

Opcjonalne zestawienia kolorystyczne dla wzorów 304, 305, 306, 314

Wzór 304
w kolorze białym
matowym
RAL 9016,
uchwyt ze stali
nierdzewnej,
zagłębienie
w preferowanym
kolorze białego
aluminium
RAL 9006, półmat

Wzór 305
w preferowanym
kolorze szarym
matowym
RAL 7015,
aplikacja
aluminiowa
w kolorze białego
aluminium
RAL 9006, półmat,
uchwyt ze stali
nierdzewnej,
zagłębienie
w preferowanym
kolorze białego
aluminium
RAL 9006, półmat

Wzór 305
w preferowanym
kolorze
antracytowym
Hörmann CH 703,
powierzchnia
strukturalna,
aplikacja
aluminiowa
w preferowanym
kolorze białego
aluminium
RAL 9006, półmat,
uchwyt ze stali
nierdzewnej,
zagłębienie
w kolorze drzwi

Wzór 308
w preferowanym
kolorze szarym
matowym
RAL 7015, listwa
uchwytowa
w kolorze białego
aluminium
RAL 9006, półmat,
zagłębienie
w kolorze drzwi

Wzór 308
w kolorze
antracytowym
Hörmann CH 703,
powierzchnia
strukturalna, listwa
uchwytowa
i zagłębienie
w preferowanym
kolorze czerwonym
(rubinowym)
matowym,
RAL 3003

Opcjonalne zestawienia kolorystyczne dla wzoru 308
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Wzór 308
w kolorze białym
matowym
RAL 9016, listwa
uchwytowa
i zagłębienie
w kolorze białym
matowym
RAL 9016

KLAMKI WEWNĘTRZNE

Klamki wewnętrzne
o pięknych kształtach
Do każdych nowych drzwi zewnętrznych
oferujemy najróżniejsze klamki
wewnętrzne. Drzwi ThermoSafe
i TopComfort w wersji standardowej
są wyposażone w aluminiową klamkę
wewnętrzną Rondo. Ten rodzaj klamki

Aluminiowa klamka Rondo w kolorze białym
matowym RAL 9016
do drzwi ThermoSafe i TopComfort

jest również dostępny w wykonaniu ze stali
nierdzewnej lub w dowolnym kolorze
z palety RAL pasującym do okuć drzwi
wewnętrznych w mieszkaniu.
Na życzenie dostępne są także piękne

Klamka Caro ze stali nierdzewnej
do drzwi ThermoSafe i ThermoCarbon

klamki Caro i Okto ze stali nierdzewnej.
Drzwi ThermoCarbon w wersji
standardowej są wyposażone
w klamkę Caro ze stali nierdzewnej.
Drzwi ThermoPlus w wersji

Klamka Okto ze stali nierdzewnej
do drzwi ThermoSafe

standardowej są wyposażone
w klamkę ze stali nierdzewnej.

Klamka ze stali nierdzewnej
do drzwi ThermoPlus
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WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE

Najlepsza ochrona
z zastosowaniem
wyposażenia
standardowego
i dodatkowego
Wysokiej jakości drzwi zewnętrzne marki
Hörmann zapewnią Państwu pełne
bezpieczeństwo. Wszystkie drzwi
w wersji standardowej posiadają ryglowanie

Bezpieczeństwo potwierdzone
certyfikatem
Dobrze jest wiedzieć, że sprawdzone
bezpieczeństwo drzwi zewnętrznych Hörmann
pozostaje bez zmian, natomiast nowe
są oznaczenia: zamiast określenia „WK”,
pochodzącego od niemieckiego słowa
„Widerstandsklasse” (klasa odporności
na włamanie), stosuje się obecnie skrót „RC”
(z angielskiego „resistance class”).
Jednocześnie wzrosły wymagania w zakresie
przeprowadzania badań, w trakcie których
sprawdza się, ile czasu potrzebuje potencjalny
włamywacz, aby przedostać się do domu
i jakich narzędzi używa w tym celu.
Staranne przeprowadzenie badań odporności
na włamanie zalecają także specjaliści
do spraw techniki kryminalistycznej.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
internetowej: www.k-einbruch.de

wielopunktowe i można je dodatkowo
rozszerzyć o opcjonalne elementy.
Drzwi ThermoSafe i ThermoCarbon, wraz
z elementami bocznymi i naświetlami górnymi*
są oferowane na życzenie z wyposażeniem
w klasie RC o szczególnie wysokich
parametrach odporności na włamanie.

RC 2
Bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami

RC 3
Bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami

RC 4

Opcjonalnie do wszystkich drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoPlus i TopComfort,
elementów bocznych i naświetli górnych*

Opcjonalnie do wszystkich drzwi zewnętrznych
ThermoSafe i ThermoCarbon, elementów bocznych
i naświetli górnych*

Opcjonalnie do wszystkich drzwi zewnętrznych
ThermoCarbon (o wysokości maks. 2350 mm)

Bezpieczeństwo
potwierdzone
badaniami
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* ThermoCarbon bez naświetli górnych

Niczym niezakłócona kompozycja
Wzmocnienie zabezpieczenia wcale nie musi
oznaczać pogorszenia atrakcyjnego wyglądu
drzwi. Opcjonalne wersje RC obejmują
przeciwwłamaniowe warianty drzwi między
innymi ze specjalnym bezpiecznym
przeszkleniem. Po wyglądzie drzwi wcale
nie widać, że posiadają dodatkowe
wyposażenie zabezpieczające.
To właśnie jest jakość marki Hörmann!
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WARIANTY ZAMKÓW: THERMOCARBON / THERMOSAFE

Dobre wyposażenie
gwarancją
bezpieczeństwa
Większy komfort i bezpieczeństwo
to sterowane odciskiem linii papilarnych,
kodem cyfrowym lub drogą radiową
zamki automatyczne firmy Hörmann.
Drzwi zewnętrzne ThermoSafe
są dostępne opcjonalnie bez dopłaty
z automatycznym zamkiem S5 Automatik,
który w momencie domknięcia drzwi
rygluje je bezpiecznie w pięciu punktach.
Drzwi zewnętrzne ThermoCarbon można
wyposażyć w oferowany bez dopłaty
7-punktowy zamek automatyczny
S7 Automatik. Oczywiście nadal można
też otwierać i zamykać drzwi kluczem.
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ThermoSafe

ThermoCarbon

5-punktowy zamek automatyczny S5 Automatik

7-punktowy zamek automatyczny S7 Automatik

Zamek ryglowo-zapadkowy z mechanicznym
samoczynnym ryglowaniem jest oferowany do drzwi
zewnętrznych ThermoSafe opcjonalnie bez dopłaty.
Działanie jest proste: 4 rygle wysuwają się automatycznie
w momencie domknięcia drzwi zewnętrznych
i bezpiecznie je ryglują. Drzwi można dodatkowo
zabezpieczyć jeszcze jednym ryglem zamka.

Wszystkie drzwi zewnętrzne ThermoCarbon można
wyposażyć w oferowany bez dopłaty opcjonalny
zamek ryglowo-zapadkowy z 6 ryglami, które wysuwają się
automatycznie w momencie domknięcia drzwi.
Można je dodatkowo zabezpieczyć jeszcze jednym
ryglem zamka.
Zamek automatyczny S7 Comfort Connect

Zamek automatyczny S5 Comfort
Zamek automatyczny S5 Comfort automatycznie
rygluje drzwi zewnętrzne za pomocą rygli tak samo
jak zamek S5 Automatik. Dodatkowy siłownik elektryczny
służy do odryglowania drzwi za pomocą zewnętrznych
sterowników, takich jak skaner linii papilarnych, sterownik
kodowany cyfrowo lub nadajnik (patrz kolejne strony).
Prąd i sygnały są przesyłane z ramy do płyty drzwiowej
przewodem umieszczonym w przyldze drzwiowej.
Automatyczny zamek S5 Comfort jest fabrycznie
przygotowany do podłączenia do dowolnego sterownika,
np. gotowej instalacji domofonowej, dzięki czemu idealnie
nadaje się do domów wielorodzinnych. Umożliwia
otwarcie drzwi zewnętrznych jednym przyciskiem
umieszczonym np. na piętrze domu.

S5 / S7 Comfort – otwieranie drzwi jednym przyciskiem

Zamek S7 Comfort Connect automatycznie rygluje drzwi
za pomocą rygli zapadkowych. Zintegrowany silniczek
elektryczny służy do wygodnego odryglowania drzwi
ThermoCarbon na przykład za pomocą skanera linii
papilarnych, sterownika kodowanego cyfrowo lub drogą
radiową. Na kolejnych stronach prezentujemy różne
możliwości i rozwiązania. Innowacyjna listwa stykowa
HOE Connect umożliwia bezprzewodowe przesyłanie
sygnałów. Jeżeli dom jest wyposażony w instalację
domofonową, można do niej podłączyć zamek
S7 Comfort Connect wyposażony w dowolny sterownik.

Bardzo praktyczne rozwiązanie: bezprzewodowe przesyłanie
danych za pomocą HOE Connect
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WARIANTY ZAMKÓW: THERMOCARBON / THERMOSAFE

Komfort, który wszystkich zachwyca
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Zamek automatyczny S5 / S7 Scan

Zamek automatyczny S5 / S7 Code

Drzwi zewnętrzne otwierają się na odcisk
palca. W skanerze linii papilarnych można
zarejestrować do 100 odcisków palców
bez użycia komputera.

Wystarczy wprowadzić swój osobisty
kod zabezpieczający, aby otworzyć drzwi
od zewnątrz.

S5 / S7 Scan – otwieranie drzwi na odcisk palca –
instalacja w płycie drzwiowej

S5 / S7 Code – otwieranie drzwi przez wprowadzenie kodu –
instalacja w płycie drzwiowej

Skaner linii papilarnych w uchwycie drzwiowym

Sterownik kodowany cyfrowo –
instalacja w uchwycie drzwiowym

Zamek automatyczny S5 / S7 Smart
Drzwi otwiera się wygodnie za pomocą
opcjonalnego nadajnika lub sterownika
radiowego. Ten wyjątkowo bezpieczny
system sterowania radiowego gwarantuje
maksymalne zabezpieczenie wysyłanego
sygnału radiowego przed skopiowaniem go
przez osoby nieupoważnione. Kolejna zaleta:
ten sam nadajnik może służyć do sterowania
bramą garażową lub wjazdową.
Sterowany drogą radiową S5 / S7 Smart można
zainstalować dodatkowo, do komfortowego
pakietu S5 / S7 Scan i S5 Code.
Drzwi zewnętrzne ThermoSafe i ThermoCarbon
można od teraz obsługiwać i kontrolować przy
pomocy praktycznej aplikacji BiSecur, która
umożliwia sprawdzenie statusu drzwi
w dowolnym momencie z każdego miejsca
na świecie.

S5 / S7 Funk – otwieranie drzwi drogą radiową BiSecur.

Napęd ECturn do drzwi zewnętrznych
■ NOWOŚĆ Przejścia bez barier
Drzwi zewnętrzne ThermoSafe i ThermoCarbon
można teraz wyposażyć w opcjonalny nowy
napęd ECturn. W drzwiach ThermoSafe napęd
montuje się na skrzydle drzwiowym i na ramie.
W drzwiach ThermoCarbon napęd jest
elegancko zintegrowany ze skrzydłem
drzwiowym i ramą. Automatyczny zamek
i napęd ECturn umożliwiają automatyczne
otwieranie i zamykanie drzwi. Napęd jest
sterowany drogą radiową lub przy pomocy
aplikacji BiSecur, która dodatkowo umożliwia
sprawdzenie z każdego miejsca, czy drzwi
są otwarte czy zamknięte.

Komfortowe otwieranie drzwi zewnętrznych przy pomocy
napędu ECturn. W drzwiach ThermoCarbon napęd jest
elegancko zintegrowany ze skrzydłem drzwiowym i ramą.

Nadajniki z powierzchnią strukturalną

Napędy do bram garażowych
i wjazdowych
Kompatybilne rozwiązania wiodącego w Europie producenta napędów

Prosimy wybrać nadajnik lub
sterownik radiowy z bogatej
oferty wyposażenia dodatkowego.
Więcej informacji znajdą Państwo
w prospekcie „Napędy do bram
garażowych i wjazdowych”.

Przy pomocy aplikacji BiSecur można sprawdzić,
czy drzwi zewnętrzne są otwarte czy zamknięte.

85

ZADASZENIA

Dobrze przemyślane zadaszenia:
atrakcyjny wygląd i ochrona
w każdych warunkach pogodowych

Wzór 105
Zadaszenie ze stali nierdzewnej
ze szkłem akrylowym,
wymiary 1600 × 900 mm
(wymiary 2000 × 1000 mm).
Maskownica boczna ze stali
nierdzewnej, przeszklenie
z jednoszybowego szkła
bezpiecznego,
wysokość 2000 mm,
głębokość 900 mm
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Wzór 405
Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 × 1000 mm

Wzór 505
Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 × 1000 mm

Wzór 605
Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 × 1000 mm

Wzór 605
Zadaszenie aluminiowe w kolorze Hörmann CH 703,
ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 × 1000 mm
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