Krásný tvar, bezpečnost a dobrá tepelná izolace

Vchodové dveře ThermoPro
Z oceli a hliníku, pro domovní a vedlejší vchody

Užívejte si svého domova
Vchodové dveře v osvědčené značkové kvalitě Hörmann
Dveře ThermoPro společnosti Hörmann vyrobené z oceli a hliníku můžete dostat ve
velkém výběru motivů. Tyto cenově výhodné dveře se standardním vícenásobným
uzamknutím dávají pocit bezpečí, šetří energii díky vynikající tepelné izolaci a jsou
krásnou vizitkou vašeho domova.

2

Bez freonů

Bez viditelného rámu křídla
Domovní dveře Hörmann ThermoPro mají přesvědčivý vzhled.
Tvarově krásné, hladké dveřní křídlo z oceli nebo hliníku bez
viditelného rámu křídla prostě vypadá dobře.

Vysoká úroveň tepelné izolace
V současné době záleží na úspoře energie všude v domě. Dveře
ThermoPro k tomu významně přispívají. Díky dveřnímu křídlu
o tloušťce 46 mm vyplněnému zcela bezfreonovou tuhou
polyuretanovou pěnou mají dveře vynikající tepelně izolační
vlastnosti s hodnotou tepelné izolace U až 1,1 W/m 2 K. Tím
ušetříte energii, tedy hotové peníze!

Vysoká tepelně izolační schopnost díky dveřnímu křídlu
vyplněnému tuhou bezfreonovou polyuretanovou pěnou
o tloušťce 46 mm.

Optimální utěsnění
Dvojitá těsnění na všech čtyřech stranách s doplňkovým
utěsněním rohů v prostoru nohou pro vás znamenají ochranu
před větrem a počasím. Tepelné ztráty se sníží.

8násobně zajištěné
Abyste se se svou rodinou mohli doma cítit bezpečně, jsou
všechny dveře ThermoPro vybaveny vícenásobným uzamknutím.
To dává dobrý pocit.

Dvojité těsnění s doplňkovým kartáčovým těsněním
v prostoru nohou chrání před větrem a povětrností.

Vyzkoušená značková kvalita
Všechny dveře ThermoPro jsou vyráběny podle normy ISO 9001
a pravidelně jsou podrobovány nejpřísnějším kontrolám kvality.
Podle označení CE poznáte, že dveře odpovídají směrnicím EU
podle normy EN 14351-1. Všechny požadavky stanovené v této
normě pro dveře jsou dodrženy: Vaše výhody:
- vodotěsnost při silném dešti
- stabilita vůči působení větru
- nepropustnost vzduchu
- ochrana proti hluku
- tepelná ochrana
Standardně montované 5 násobné uzamknutí vám
poskytne pocit bezpečí.
Sériové sko chránící teplo, šestibodový zámek

V širokém programu hliníkových
domovních dveří Hörmann naleznete
všechny domovní dveře typu TopComfort,
TopPrestige a TopPrestigePlus.

Komfortní hliníkové domovní dveře
představují řadu cenově výhodných modelů
domovních dveří s výplní z umělé hmoty.
V závislosti na výbavě je dodáme od 8 nebo
13 pracovních dnů.

S více než 50 roky zkušeností a 13 miliony prodaných vrat se společnost
Hörmann stala evropskou firmou číslo 1 v oboru garážových vrat.
Automatická sekční vrata Hörmann poskytují moderní komfort, vysokou
bezpečnost a přesvědčivý vzhled. Váš partner Hörmann vám rád poradí.

Objevte mnohotvárnost automatických
sekčních vrat Hörmann. Nechte se
přesvědčit rozmanitými variantami a
možnostmi ztvárnění.

Hliníkové domovní dveře
Vychutnejte si komfort a bezpečnost pro Vaši domácnost

Novinka: nyní 6 atraktivních motivů domovních dveří

Komfortní domovní dveře

cí
8 dnů
S dodau cca
lhůto

Atraktivní hliníkové dveře, extrémně rychlé a cenově výhodné

NOVINKA: Zábrana proti vloupání testovaná zkušebním
ústavem TÜV

Garážová sekční vrata
Den za dnem více pohodlí a bezpečnosti
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Ocelové dveřní křídlo s
ocelovou zárubní jako
vedlejší vchodové dveře.

Ocelové dveřní křídlo s
dřevěnou zárubní jako
domovní dveře

Ocelové nebo hliníkové
dveřní křídlo s hliníkovou
zárubní jako domovní
dveře

Ocelová zárubeň

Dřevěná zárubeň

Hliníková zárubeň

1

Robustní ocelová
zárubeň je
cenově
výhodným
řešením pro
vedlejší vchody
bez zvláštních
požadavků na
tepelnou izolaci.

Ocelový práh
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Práh z hliníku a umělé hmoty
Stabilní a
robustní venkovní
uzávěr zajišťuje
ocelový práh
o výšce 20 mm.
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Aby teplo neunikalo v prostoru
podlahy, mají
dveře 20 mm
vysoký tepelně
dělený práh.

Osminásobně zajištěné hřibovým
čepovým zámkem

Osminásobně zajištěné hřibovým
čepovým zámkem
Dobrý pocit pro
vaši rodinu:
čtyři nastavitelné
válcové čepy tak
jako západka
zámku dveře
bezpečně
uzamknou a
pevně přitlačí
dveřní křídlo k
zárubni. Další výhoda: 3 přídavné bezpečnostní
čepy na straně závěsu prakticky znemožňují
vypáčení dveří.

3

1

Zvolte si cenově
výhodnou
variantu
domovních dveří:
Dřevěná zárubeň
poskytuje dobrou
tepelnou izolaci.
Lakování povrchu
je přizpůsobeno
dveřnímu křídlu.

Dobrý pocit pro
vaši rodinu:
čtyři nastavitelné
válcové čepy tak
jako západka
zámku dveře
bezpečně
uzamknou a
pevně přitlačí
dveřní křídlo k
zárubni. Další výhoda: 3 přídavné bezpečnostní
čepy na straně závěsu prakticky znemožňují
vypáčení dveří.
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Zvolíte tak
nejlepší tepelnou
izolaci svých
domovních dveří.
Navíc vypadá
tepelně oddělená
hliníková zárubeň
s oblými prvky
velmi exkluzivně.

Práh z hliníku a umělé hmoty

2

Aby teplo neunikalo v prostoru
podlahy, mají
dveře 20 mm
vysoký tepelně
dělený práh.

Osminásobně zajištěno otočným
západkovým zámkem
Díky tomu se
doma cítíte
bezpečně:
dvě kuželové
otočné závory
se dvěma
doplňkovými
pojistnými čepy a
jednou západkou
zámku zapadnou
do uzavíracích plechů zárubně a dveře
pevně přitáhnou. Další tři pojistné čepy na
straně závěsů prakticky znemožňují
vypáčení dveří.
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Nejlepší standardní výbava
Značková kvalita přesvědčuje v každém detailu

Dveře ThermoPro můžete dostat ve variantách zárubně, prahu a uzamykání, které jsou
zde vyobrazeny. Všechny dveře jsou velmi vhodné pro vedlejší vchody, pro domovní
vchod doporučujeme hliníkové dveřní křídlo a hliníkovou zárubeň s nejlepší tepelnou
izolací. U dveřního křídla můžete volit mezi cenově výhodným provedením z oceli a
hliníkovým dveřním křídlem pro prvotřídní vzhled a nejlepší tepelnou izolaci.
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Standardní výbava
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Optimální nastavení pomocí
třírozměrných závěsů
Větší bezpečnost a lehký chod dveří zaručují
stabilní, dvoudílné, třírozměrně nastavitelné
závěsy. Volitelně je možné
dodat ozdobné krytky
hliníku nebo mosazi.

z

1
U hliníkových dveří jsou závěsy vždy barevně
sladěny s barvou dveří.
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Válcové závěsy s ozdobnými kryty
pro ocelové motivy
Ocelové motivy dostanete s nastavitelnými
válcovými závěsy a vhodnými ozdobnými
kryty sladěnými s barvou dveří.

Ozdobné
krytky v bílé
barvě
(standardně u
bílých dveří)
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Vnitřní klika

6

Profilová
cylindrická
vložka

6

zdobné kryty z
hliníku / vzhled
ušlechtilé oceli

Ozdobné kryty
z mosazi /
vzhled zlata

Každé dveře jsou standardně dodávány
s esteticky tvarovanou vnitřní klikou a venkovní
bezpečnostní rozetou. Standardně v bílé barvě
nebo z hliníku (TPS) či ušlechtilé oceli (TPA).

Standardně dodávána s 5 klíči
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Optimálně utěsněno
Tím ušetříte drahocennou energii: Dvojité
těsnění po celém obvodu snižuje tepelné ztráty.
Optimální ochranu před větrem a počasím
poskytují standardně dodávané dešťové lišty a
doplňkové kartáčové těsnění v prostoru nohou.
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Standardní
velikosti*
1000 x 2100 mm
1100 x 2100 mm

Speciální velikosti*
Ocelové motivy
TPS 100, TPS 200, TPS 210,
TPS 300, TPS 310, TPS 400,
TPS 410
šířka 875 – 1100 mm
výška 1990 – 2100 mm

* Objednací rozměr = vnější rozměr rámu

Ocelové motivy
TPS 010, TPS 020, TPS 030

Hliníkové motivy
TPA 700, TPA 800, TPA 900

šířka 875 – 1250 mm
výška 1990 – 2250 mm

šířka 875 – 1250 mm
výška 1990 – 2250 mm
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Moderní hezký vzhled
Motivy hliníkových domovních dveří mají trojnásobné
prosklení zevnitř i zvenku lícující s plochou pro
mimořádně dobrou tepelnou izolaci.

Moderní design: hliníkové motivy
S exkluzivními detaily

Hliníkové motivy ThermoPro se líbí díky vybraným typům prosklení a aplikacím
z ušlechtilé oceli. S těmito dveřmi získá váš domov individuální šarm. Využijte tohoto
prvotřídního vzhledu a tepelně izolačních vlastností. S hliníkovým dveřním křídlem
a standardně dodávanou hliníkovou zárubní získáte domovní dveře kvalitní
v každém ohledu.
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TPA 700
S průběžným prosklením.
Trojnásobné izolační sklo,
opískované, s čirými příčnými
pruhy a čirým laminovaným
bezpečnostním sklem.

Trojnásobné izolační prosklení (46 mm) dosahuje
přesvědčivé hodnoty tepelné izolace U 1,1 W/m2K.
Vnější vzhled s lícujícími plochami na vnitřní i venkovní
straně a rám prosklení z ušlechtilé oceli podtrhují celkový
harmonický dojem.

Standardně dodávané, tvarově krásné venkovní madlo
38-2 je optimálně sladěno s hliníkovými dveřními
motivy.

TPA 800
Se 4 čtverci prosklení.
Trojnásobné izolační sklo,
opískované, s čirými čtverci a čirým
laminovaným bezpečnostním
sklem.

Pomocí elegantních třírozměrných závěsů v barvě dveří
je možno dveře optimálně nastavit a pohodlně otvírat
a zavírat.

TPA 900
Se zaobleným prosklením.
Trojnásobné izolační sklo,
opískované, s čirými příčnými pruhy
a čirým laminovaným
bezpečnostním sklem.

Všechny obrázky dveří s hliníkovou zárubní.

Vyberte si z 15 zvýhodněných
barev, aby se barva přesně
hodila k architektuře vašeho
domu.
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Individuálně kombinovatelné
Tyto motivy dveří také dostanete sladěné s sekčními garážovými vraty
Hörmann s povrchy Decograin® „Titan Metallic“ a „zlatý dub“.

V souladu s dobou:
moderní ocelové motivy
Přímočaře přesvědčivé
Tyto tři ocelové motivy přinášejí dobový akcent, s prosklením nebo bez prosklení
a vždy s přímočarými liniemi. Také u těchto motivů dveří platí, že jsou harmonicky
přizpůsobeny garážovým vratům Hörmann. To dodává vašemu domovu jistou
zvláštnost.
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Dvojité izolační prosklení Mastercarré (24 mm)
nabízí vysokou úroveň tepelné izolace. Spolu s
umělohmotným rámem prosklení „Roundstyle“ je dává
jako výsledek moderní, harmonický vzhled dveří.

TPS 010
Hladké provedení.

Dveře jsou zvenku standardně vybaveny madlem z
ušlechtilé oceli 14-2: zdařilá kombinace tvaru a
materiálu.

TPS 020
S prosklením po celé délce.
Dvojité izolační sklo,
Mastercarré a čiré laminované
bezpečnostní sklo.

Pomocí štíhlých třírozměrných závěsů je možno dveře
optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.

TPS 030
Se čtyřmi čtverci prosklení.
Dvojité izolační sklo,
Mastercarré a čiré laminované
bezpečnostní sklo.

Všechny obrázky dveří s hliníkovou zárubní.

Zvolte si svůj motiv dveří, barvu
nebo dekor z 15 zvýhodněných
barev nebo povrchů Decograin® –
sladěných s architekturou vašeho
domu.
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Dlouhodobá značková kvalita
Dveře Hörmann ThermoPro z oceli jsou pozinkované v ohni,
chráněné proti korozi a opatřeny základním nánosem
polyesterem.

TPS 100
s 6 kazetovými poli.

Vzhled: klasické ocelové motivy
Nadčasový a reprezentativní
Tyto ocelové motivy ThermoPro si získávají přízeň klasickým kazetovým
vzhledem. Vyberte si ze sedmi motivů dveře, které se k vašemu domovu
nejlépe hodí. Tyto motivy dveří dokonale ladí s garážovými vraty Hörmann
s kazetami. To je důkazem vašeho stylu.
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Prosklení Kathedral z dvounásobného izolačního
prosklení (24 mm) nabízí vysokou úroveň tepelné
izolace. S přispěním umělohmotného rámu prosklení
„Profistyle“ je výsledkem klasický harmonický kazetový
vzhled.

TPS 300
Se 2 kazetovými.
Dvojité izolační sklo, vzorované sklo
s kladívkovým povrchem a čirým
jednovrstvým bezpečnostním sklem,
s přiléhajícími příčkami.

TPS 310
Se 2 kazetovými.
Dvojité izolační sklo, vzorované sklo
s kladívkovým povrchem a čirým
jednovrstvým bezpečnostním sklem,
s vloženými příčkami.

Dveře jsou standardně vybaveny mosazným venkovním
madlem 29-1: pro klasický celkový dojem.

TPS 400
Se 2 kazetovými.
Dvojité izolační sklo, vzorované sklo
s kladívkovým povrchem a čirým
jednovrstvým bezpečnostním sklem,
s přiléhajícími příčkami.

TPS 410
Se 2 kazetovými.
Dvojité izolační sklo, vzorované sklo
s kladívkovým povrchem a čirým
jednovrstvým bezpečnostním sklem,
s vloženými příčkami.

Pomocí štíhlých třírozměrných závěsů je možno dveře
optimálně nastavit a pohodlně otvírat a zavírat.

Vyberte si z 15 zvýhodněných
barev, aby se barva přesně hodila
k architektuře vašeho domu.

TPS 200
Se 4 kazetovými.
Dvojité izolační sklo, vzorované sklo
s kladívkovým povrchem a čirým
jednovrstvým bezpečnostním sklem,
s přiléhajícími příčkami.
Všechny obrázky dveří s hliníkovou zárubní.

TPS 210
Se 4 kazetovými.
Dvojité izolační sklo, vzorované sklo
s kladívkovým povrchem a čirým
jednovrstvým bezpečnostním sklem,
s vloženými příčkami.
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Váš vkus rozhoduje
Barvy a příslušenství podle volby
Rozhodněte se pro barvu podle svého přání:
klasicky bílou, jednu z mnoha zvýhodněných barev, nebo povrchy
Decograin® – sladěný s garážovými vraty Hörmann.
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Krásná rukojeť zdůrazňuje
celkový dojem, zvolte si rukojeť
podle přání.
Standardně v cenově příznivém odstínu provozně bílá
Dveře ThermoPro z oceli a hliníku
standardně dodávány v odstínu provozně bílá.

Všechny dveře mají standardně zobrazené venkovní
madlo. Alternativně si můžete zvolit jinou variantu
(s úzkým štítkem ES0 nebo širokým štítkem ES1)
madla a provedení z jiného materiálu.

15 zvýhodněných barev
Domovní dveře navíc dostanete v 15 cenově
výhodných barvách pro venkovní i vnitřní
stranu.

bílý hliník

RAL 9006

jedlová zeleň

RAL 6009

terakotově hnědá

RAL 8028

mechová zeleň

RAL 6005

hlinitá hnědá

RAL 8003

holubí šeď

RAL 5014

okrově hnědá

RAL 8001

ocelově šedá

RAL 5011

okenní šeď

RAL 7040

safírově modrá

RAL 5003

světle šedá

RAL 7035

rubínově červená

RAL 3003

kamenná šeď

RAL 7030

slonová kost

RAL 1015

antracitová šeď

RAL 7016

Sada klika / koule ES0
(vyobrazení z mosazi)

Sada dveřních klik ES0
(vyobrazení z ušlechtilé
oceli)

Sada klika / koule s tlačným
madlem ES0
(vyobrazení z hliníku)

Sada klika / koule ES1
s deskou madla
(vyobrazení z ušlechtilé
oceli)

Všechny rukojeti se třemi možnými povrchy:

hliník

ušlechtilá ocel

mosaz

Výhradně pro motivy
TPS 010, TPS 020, TPS 030
Tyto motivy dostanete na venkovní a vnitřní straně v provedení
s povrchem Decograin® Zlatý dub se vzhledem přírodního
dřeva a pro motiv TPS 010 v provedení "Titan Metallic" pro
moderní vzhled dveří.

Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné.
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Zažijte pravou kvalitu Hörmann

Domovní dveře
V našich programech hliníkových domovních dveří
najdete vhodný model pro jakékoli potřeby a nároky.

Ocelové dveře
Rychlá montáž: Pevné dveře pro libovolné části
vašeho domu, od sklepa až po půdu.

Zárubně
Vyberte si z našeho obsáhlého programu pro
novostavby i modernizace.

Garážová vrata
Vhodná pro váš osobní architektonický styl:
výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

Pohony vrat
Užívejte si komfortu: Pohony Hörmann pro garáže
a vjezdové brány.

www.hoermann.com

15

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Beijing, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný

GARÁŽOVÁ VRATA

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.

POHONY
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí
PRŮMYSLOVÁ VRATA

nejnovější techniky.
NAKLÁDACÍ TECHNIKA

a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann Váš silný mezinárodní partner

DVEŘE

pro vysoce kvalitní stavební prvky.

ZÁRUBNĚ

V kvalitě bez kompromisu.

www.hoermann.com

Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě

