
Akciové bezpečnostné  
domové dvere 2019
Oceľovo / hliníkové domové dvere Thermo65
Hliníkové domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

Sériovo pri 
domových dverách 

ThermoSafe a 
ThermoCarbon

Sériovo pri 
domových dverách 

Thermo65



A K C I O V É  B E Z P E Č N O S T N É  D O M O V É  D V E R E  2 0 1 9

Otvárame pre Vás 
exkluzívne ponuky

S vybranými akciovými 

bezpečnostnými domovými 

dverami Thermo65, ThermoSafe a 

ThermoCarbon Vám ponúkame 

vysoko hodnotné domové dvere 

za výhodnú akciovú cenu. Využite 

ešte do 31.12.2019 výhody tejto 

akcie a objednajte si Vaše nové 

domové dvere Hörmann už od 

1530 €.

Je úplne jedno, pre ktoré domové 

dvere Hörmann sa rozhodnete,  

v každom prípade si budete užívať 

výhody oproti dreveným a 

plastovým dverám: vysoká 

hodnota tepelnej izolácie, 

spoľahlivé bezpečnostné 

vybavenie, vysoká stabilita a 

efektívna protihluková ochrana. 

Dobrý pocit pre Vás a Vašich 

blízkych!

Made in Germany2



 • 6 akciových motívov s a bez presklenia

 • 4 akciové farby – bez navýšenia ceny

 • 3 akciové dekory – navýšenie ceny iba 
182 €

 • Doba dodania 4-6 týždňov pre dvere vo 
všetkých akciových farbách a akciových 
dekoroch

 • Vyhotovenie na mieru do 1250 × 2250 mm

 • Voliteľne* s bočnými dielmi 
a / alebo nadsvetlíkom

 • 5-násobný bezpečnostný 
zámok brániaci vlámaniu

 • Sériovo 
s bezpečnostným 
vybavením RC 2***

 • Vysoká tepelná izolácia 
s hodnotou UD do cca 0,87 W/(m² K)****

Motív 700S

Motív 010

Motív 810S

Motív 015

Motív 900S

Motív 515od 1530 €**

Oceľovo / hl iníkové 
domové dvere 
Thermo65

* Voliteľne za príplatok a s predĺženou dobou dodania
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019
*** pri domových dverách bez bočných dielov / nadsvetlíkov, voliteľne pri domových dverách s bočnými 

dielmi / nadsvetlíkmi za príplatok s dlhšou dobou dodania
**** V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

Sériovo***

4 akciové farby bez 
navýšenia ceny

Vnútorná a vonkajšia strana 
dverí sa sériovo dodávajú  
v rovnakej farbe.

Vnútorná a vonkajšia strana 
dverí sa sériovo dodávajú  
v rovnakej farbe.  
Voliteľne* obdržíte dvere  
s povrchovou úpravou  
s dekorom na vnútornej 
strane v bielej farbe 
RAL 9016 (okrem Nočný 
dub).

3 akciové dekory, 
navýšenie ceny iba 
182 €

antracitovo sivá, RAL 7016, 
hodvábne matná

Titan Metallic CH 703

Zlatý dub

Tmavý dub

Nočný dub

biela, RAL 9016, hodvábne matná

terakotovo hnedá, RAL 8028, 
hodvábne matná

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť
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 • 12 akciových motívov s a bez presklenia

 • 7 akciových farieb – bez navýšenia ceny

 • Doba dodania cca 6-8 týždňov pre dvere 
v bielej farbe RAL 9016, matná

 • Doba dodania cca 6-8 týždňov pre dvere 
vo všetkých ostatných akciových farbách

 • Vyhotovenie na mieru do 1250 × 2250 mm

 • Voliteľne* v nadmerných veľkostiach do 
1250 × 2350 mm

 • Voliteľne* s bočnými dielmi a / alebo 
nadsvetlíkom

 • 5-násobný bezpečnostný 
zámok brániaci vlámaniu

 • Sériovo 
s bezpečnostným 
vybavením RC 3***

 • Vysoká tepelná izolácia 
s hodnotou UD 
do cca 0,87 W/(m² K)****

7 akciových farieb bez navýšenia ceny

Vnútorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.

sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra matná kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra matná antracitovo sivá, RAL 7016, jemná štruktúra 
matná

antracitovo sivá, RAL 7016, matná

antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matnábiela, RAL 9016, matná

Motív 867

Motív 686

Motív 504

Motív 501

Motív 871

Motív 860

Motív 505

Motív 502

Motív 872

Motív 862

Motív 189

Motív 503

gaštanová farba CH 607, jemná štruktúra matná

od 2878 €**

Hliníkové domové 
dvere ThermoSafe

Sériovo***

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť
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Motív 860

Motív 189

Motív 862

Motív 504

 • 4 akciových motívov s a bez presklenia

 • 7 akciových farieb – bez navýšenia ceny

 • Doba dodania cca 6-8 týždňov

 • Vyhotovenie na mieru do 1340 × 2350 mm

 • Voliteľne* vo veľkosti XXL do 
1340 × 3000 mm

 • Voliteľne* s bočnými dielmi

 • 9-násobný bezpečnostný zámok  
brániaci vlámaniu

 • Sériovo s bezpečnostným 
vybavením RC 3***

 • Vynikajúca vysoká 
tepelná izolácia 
s hodnotou UD 
do cca 0,47 W/(m² K)****

7 akciových farieb bez navýšenia ceny

Vnútorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.

sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra matná kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra matná antracitovo sivá, RAL 7016, jemná štruktúra 
matná

antracitovo sivá, RAL 7016, matná

antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matnábiela, RAL 9016, matná gaštanová farba CH 607, jemná štruktúra matná

od 3699 €**

Hliníkové domové 
dvere ThermoCarbon

Sériovo***

* Voliteľne za príplatok a s predĺženou dobou dodania
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné 

do 31.12.2019

*** pri domových dverách bez bočných dielov / nadsvetlíkov, voliteľne pri domových 
dverách s bočnými dielmi / nadsvetlíkmi za príplatok s dlhšou dobou dodania

**** V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

o 85 % lepšia tepelná izolácia pri 

navýšení ceny iba o 30 % oproti 

domovým dverám ThermoSafe

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť
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Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. 
Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Opisy a obrázky, údaje o rozsahu 
dodávky, vybavení a farebnom odtieni zodpovedajú času tlače. Zmeny a chyby 
vyhradené. Konkrétne vybavenie dverí je potrebné zistiť u partnera Hörmann so 
zreteľom na práve aktuálny cenník. Chránené autorským právom. Dotlač, aj 
čiastočná, len s naším súhlasom.

Sériovo pre všetky domové 
dvere Thermo65

Popis páchateľa podľa 
normy DIN EN 1627:
Príležitostný páchateľ sa 
pokúša skrutkovačmi, 
kliešťami a klinmi 
vylomiť zablokované 
dvere.
Doba odolnosti: 3 minúty

Sériovo pri všetkých 
domových dverách 
ThermoSafe a ThermoCarbon

Popis páchateľa podľa 
normy DIN EN 1627:
Páchateľ sa pokúša 
pomocou dvoch 
skrutkovačov, klieští, 
klinov a páčidla, ako aj 
pomocou jednoduchého vŕtacieho 
nástroja vylomiť zablokované dvere.
Doba odolnosti: 5 minút

Chránime Vás pred 
nevítanými hosťami

Počet vlámaní do bytov v posledných 

rokoch silno stúpol. O to dôležitejšie je, 

aby ste Vaše domové dvere vybavili 

vysokým bezpečnostným štandardom. 

Pretože keď vlámač nie je úspešný  

v priebehu cca 3 – 5 minút, potom 

spravidla preruší pokus o vlámanie. Z tohto 

dôvodu stroskotá takmer polovica vlámaní, 

keď sú domové dvere zabezpečené 

ochranou proti vlámaniu.

Z domových dverí Hörmann sú vlámači 

zúfalí: domové dvere ThermoSafe 

disponujú sériovo bezpečnostným 

vybavením RC 3 brániacim vlámaniu, ktoré 

odoláva pokusom o vlámanie do 5 minút 

vlámačmi s páčidom a vŕtacím nástrojom. 

Domové dvere Thermo65 sériovo  

s bezpečnostným vybavením RC 2.  

Toto vybavenie chráni do 3 minút pri 

príležitostných vlámačoch s jednoduchými 

nástrojmi.

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť
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Oceľovo / hl iníkové domové dvere 
Thermo65

Pohľad zvonku, motív 700S Pohľad zvnútra, motív 700S

8



celoplošné, oceľové krídlo dverí s hrúbkou 65 mm, 
s vnútri umiestneným profilom krídla a vo vyhotovení 
s hrubým falcom

termické oddelenie a vyššia stabilita vďaka profilu 
krídla z kompozitného materiálu

termicky oddelená hliníková zárubňa 80 mm, sériovo 
s oblým dizajnom (A3), voliteľne v hranatom 
vyhotovení (A4)

3-jitá tesniaca úroveň

termicky oddelený podlahový prah

Spĺňa všetky požiadavky nariadenia o šetrení 
energiou

Vhodná na montáž bez vytvárania tepelných 
mostov

Hodnota UD až do cca 0,87 W/ (m²·K)*

Konštrukcia Vybavenie

65
 m

m

80
 m

m

1
3

4

4

4

2

Obrázok v originálnej veľkosti

celoplošný pohľad zvnútra, ako pri 
interiérových dverách

3D závesy

vnútorná kľučka z ušľachtilej ocele

3-násobné izolačné presklenie (P4A)

profilový cylinder s funkciou pre prípad 
núdze a nebezpečenstva

5-násobný bezpečnostný zámok

Sériovo** s certifikovaným bezpečnostným 
vybavením RC 2

priebežná bezpečnostná lišta

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách s bočnými 

dielmi / nadsvetlík za príplatok s dlhšou dobou dodania

Sériovo

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

Hodnota 
UD do

W/(m²·K)*

0,87
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Obľubujem moderný štýl

Thermo65 motív 015
Obr.: akciová farba terakotovo hnedá, RAL 8028, 
hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, hodnota UD do 
cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

Thermo65 motív 010
Obr.: akciová farba biela RAL 9016,
hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, hodnota UD do 
cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

1712 €**

v 3 dekoroch 1712 €**

v 3 dekoroch1530 €**

v 4 farbách 1530 €**

v 4 farbách

10



Thermo65 motív 515
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábne 
matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, hodnota UD do 
cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

1712 €**

v 3 dekoroch 2072 €**

v 3 dekoroch1530 €**

v 4 farbách 1892 €**

v 4 farbách

Thermo65 motív 810S
Obr.: akciový dekor Decograin Zlatý dub  

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 0,98 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

11
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Thermo65 motív 700S
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 0,97 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre 
RAM 1230 × 2180 mm

** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Štýlové akcenty pre pekný domov

Thermo65 motív 900S
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie Satinato, 
hodnota UD do cca 0,95 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

2072 €**

v 3 dekoroch 2072 €**

v 3 dekoroch1892 €**

v 4 farbách 1892 €**

v 4 farbách

◀ Motív 700 s voliteľným bočným dielom v novom farebnom odtieni 
Hörmann CH 703, Matt deluxe, antracit metallic v rovnakej farbe ako 
sekcionálna garážová brána RenoMatic s prelisom L a povrchom Planar

13
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Vytvorte si domové dvere 
celkom podľa Vašich predstáv

Vytváranie atraktívnych vstupov – s voliteľnými 
bočnými dielmi a nadsvetlíkmi*

Pre reprezentatívny vstup do domu môžete individuálne 
stvárniť každé akciové domové dvere s bočnými dielmi a 
nadsvetlíkmi. Pôsobivý a atraktívny celkový vzhľad Vás 
bude tešiť po dlhú dobu. Akciové bezpečnostné domové 
dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi v bielej farbe 
RAL 9016, hodvábne matná, obdržíte s dobou dodania 
cca 6-8 týždňov.

Domové dvere s bočným 
dielom

Domové dvere s dvoma bočnými 
dielmi a jedným nadsvetlíkom

Bez navýšenia 
ceny

* Voliteľne za príplatok a s dobou dodania cca 6-8 týždňov

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne 
záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Pri dverách  
s tmavou povrchovou úpravou je potrebné vyvarovať sa otočeniu smerom  
k slnku, pretože zvýšené rozťahovanie materiálu môže obmedziť funkčnosť 
dverí.

4 akciové farby

Vyberte si zo štyroch farieb pre vonkajšiu a vnútornú stranu vašich nových domových dverí presne takú farbu,  
ktorá sa najlepšie hodí k Vášmu domovu.

antracitovo sivá, RAL 7016, hodvábne matná CH 703, antracit metallic

biela, RAL 9016, hodvábne matná terakotovo hnedá, RAL 8028, hodvábne matná

■ NOVINKA Na požiadanie 
dostanete akciové bezpečnostné 
domové dvere Thermo65 za príplatok 
169 €** aj v novom farebnom odtieni 
Hörmann Matt deluxe, v rovnakej 
farbe ako sekcionálna garážová 
brána RenoMatic s prelisom L a 
povrchom Planar.

3 akciové dekory

Povrch Decograin dostanete na vnútornej a vonkajšej strane v troch prírodných 
drevených dekoroch, ako aj v antracitovom dekore s metalickým efektom. 
Voliteľne* dodáme dvere s povrchom Decograin aj na vnútornej strane vo farbe 
biela RAL 9016, hodvábne matné lakovanie (okrem Nočný dub).

Zlatý dub Tmavý dub Nočný dub

Navýšenie ceny 

182 €**

14



Individuálne varianty otvárania 
a bezpečnosti
Elektrický otvárač (bez obrázku)

Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere otvárať 
jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež môžete, napríklad 
cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie domových dverí potom 
stačí ľahký tlak zvonku.

Navýšenie ceny 64 €*

Automatický zámok (bez obrázka)

Viacnásobné blokovanie s mechanickým samočinným blokovaním obdržíte 
voliteľne pre Vaše domové dvere Thermo65: dvere zapadnú do zámku, 
automaticky sa vysunú otočné a hákové západky ako aj 2 čapy a bezpečne 
zatvoria domové dvere. Dodatočne je možné dvere zabezpečiť pomocou 
ďalšej západky nad zámkom.

Navýšenie ceny 50 €*

Otvorenie prostredníctvom rádiovej čítačky odtlačkov prstov 
alebo ručného vysielača

Pri obsluhe prostredníctvom rádiovej čítačky odtlačkov prstov alebo ručného 
vysielača sa Vaše domové dvere odblokujú automaticky prostredníctvom 
elektromotora. Teraz potrebujete dvere už iba zatlačiť.

S rádiovou čítačkou prstov a ručným vysielačom: navýšenie ceny 651 €**

S ručným vysielačom: navýšenie ceny 508 €**

Sériové bezpečnostné vybavenie RC 2

Všetky akciové bezpečnostné domové dvere Thermo65 
dodáme sériovo s certifikovaným, bezpečnostným 
vybavením  RC 2 brániacim vlámaniu. Voliteľne obdržíte 
aj bočné diely v bezpečnostnom vybavení RC 2 
brániacim vlámaniu. Pre toto vyhotovenie je doba 
dodania cca 6-8 týždňov.

** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Otvorenie prostredníctvom rádiovej čítačky 
odtlačkov prstov

Otvorenie prostredníctvom ručného vysielača 
HSE 4 BS

Sériovo

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

15



T H E R M O S A F E

Hliníkové domové dvere ThermoSafe

Pohľad zvonku, motív 504 Pohľad zvnútra, motív 504

16



73
 m

m

82
 m

m
*

1 3

4

4

2

celoplošné hliníkové krídlo dverí s hrúbkou 73 mm  
s výplňou z tvrdenej PU peny a s vnútri 
 umiestneným profilom krídla

termicky oddelený hliníkový profil krídla s výplňou  
z tvrdenej PU peny

termicky oddelený hliníkový rám dverí s hrúbkou 
82 mm s výplňou z tvrdenej PU peny ■ NOVINKA 
od 1.4.2019*

3-jitá tesniaca úroveň s kompletným tesnením po 
obvode

termicky oddelený podlahový prah

Spĺňa všetky požiadavky nariadenia o šetrení 
energiou

Vhodná na montáž bez vytvárania tepelných 
mostov

Hodnota UD až do cca 0,87 W/ (m²·K)**

Konštrukcia Vybavenie

Obrázok v originálnej 
veľkosti

celoplošný pohľad zvnútra, ako pri interiérových 
dverách

vnútorný prechod z krídla dverí na rám  
v jednej rovine ■ NOVINKA od 1.4.2019*

3D závesy

hliníková vnútorná kľučka

3-jité tepelnoizolačné presklenie  
s obojstranným bezpečnostným sklom

profilový cylinder chránený proti manipulácii

sériové bezpečnostné vybavenie RC 3  
s 5-násobným bezpečnostným zámkom

bezpečnostné čapy

*  do 31.3.2019 vo vyhotovení s hliníkovým rámom dverí pri rozmere 80 mm
**  v závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
*** pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách s bočnými  

 dielmi / nadsvetlík za príplatok s dlhšou dobou dodania

Sériovo***

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosťHodnota 

UD do

W/(m²·K)*

0,87
*
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Potešenie z dverí pre celú rodinu

ThermoSafe motív 502
Obr.: akciová gaštanová farba CH 607, jemná 
štruktúra 

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové 
sklo Satinato, hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

ThermoSafe motív 501
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové 
sklo Satinato, hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

3082 €**

v 7 farbách 3082 €**

v 7 farbách

◀ Motív 501 v prednostnej farbe antracitová sivá RAL 7016, 
matná, s bočnými dielmi
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T H E R M O S A F E

Pre viac svetla vo Vašom dome

ThermoSafe motív 503
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi priečnymi 
pásmi (šírka 10 mm), hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)
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* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

ThermoSafe motív 505
Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 4 čírymi priečnymi 
pásmi (šírka 10 mm), hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)
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T H E R M O S A F E

Motívy s nadčasovou eleganciou

ThermoSafe motív 860
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, hodnota UD do cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

2878 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)
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ThermoSafe motív 860
Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 710, hodnota UD do cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

2878 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)
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Príchod domov vždy poteší

ThermoSafe motív 504
Obr.: antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi 
priečnymi pásmi (šírka 10 mm), hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

3082 €**

v 7 farbách (bez bočného dielu)

◀ Motív 504 v prednostnej farbe sivý hliník RAL 9007, jemná 
štruktúra matná
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T H E R M O S A F E

ThermoSafe motív 686
Obr.: akciová farba sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 610, aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové sklo Float 
matované so 7 čírymi pásmi (20 mm), hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

Vstup do Vášho domu sa stane lákavým 
pútačom

3082 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)
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* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

ThermoSafe motív 189
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Float matované, so 7 čírymi priečnymi 
pásmi (výška 20 mm), 3-jité tepelné ochranné sklo, hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)
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Brána a dvere v partnerskom vzhľade, 
vhodné k sekcionálnym bránam Hörmann 
s prelisom M a L

ThermoSafe motív 862
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 
5 mm, hodnota UD do cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

ThermoSafe motív 871
Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, 
jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 710, šírka drážky 
5 mm, hodnota UD do cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

2878 €**

v 7 farbách 2878 €**

v 7 farbách

◀ Motív 862 v akciovej farbe antracit metallic CH 703, jemná 
štruktúra, s bočnými dielmi a nadsvetlíkom a sekcionálna garážová 
brána s prelisom M s povrchom Silkgrain antracit metallic CH 703
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T H E R M O S A F E

S dizajnom sekcionálnych brán Hörmann 
s prelisom M

3082 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)

ThermoSafe motív 867
Obr.: akciová farba sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 5 mm, dizajnové sklo Float matované so 
7 čírymi priečnymi pásmi (šírka 5 mm), hodnota UD do cca 0,9 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)
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ThermoSafe motív 872
Obr.: akciová farba antracit metallic CH 703, jemná štruktúra 

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, šírka drážky 5 mm, hodnota UD do 
cca 0,87 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

Inšpirované sekcionálnymi bránami Hörmann 
s prelisom D

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

2878 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)

Voliteľné vybavenia madiel a 

zámkov ako aj informácie  

k akciovým farbám a bočným 

dielom / nadsvetlíkom nájdete  

na stranách 38 – 41.
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T H E R M O C A R B O N

Hliníkové domové dvere 
ThermoCarbon

Pohľad zvonku ThermoCarbon motív 504 Pohľad zvnútra ThermoCarbon motív 504

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách  

s bočnými dielmi / nadsvetlík za príplatok s dlhšou dobou dodania

32



10
0 

m
m

11
1 

m
m

100 mm hliníkové krídlo dverí s výplňou tvrdenou PU 
penou a s vnútri umiestneným profilom krídla

termické oddelenie a vysoká stabilita vďaka 
kompozitnému profilu krídla zosilneného uhlíkovo-
sklenenými vláknami

termicky oddelený hliníkový rám dverí s hrúbkou 
111 mm

3-jitá tesniaca úroveň s dvoma tesneniami 
kompletne po celom obvode

Spĺňa všetky požiadavky nariadenia o šetrení 
energiou a je certifikovaná inštitútom IFT pre 
pasívne domy*

Vhodná na montáž bez vytvárania tepelných 
mostov

Hodnota UD až do cca 0,47 W/ (m²·K)*

celoplošný pohľad zvnútra, ako pri 
interiérových dverách

skryto umiestnené závesy vrátane 
nastaviteľného obmedzovača otvárania  
s jemným zastavením

kľučka z ušľachtilej ocele

4-ité tepelnoizolačné presklenie  
s obojstranným bezpečnostným sklom

profilový cylinder chránený proti manipulácii

bezpečnostné vybavenie brániace 
vlámaniu RC 3 s 9-násobným 
bezpečnostným zámkom

voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 4

Obrázok v originálnej veľkosti

1
3

4

4

4

2

Konštrukcia Vybavenie

Sériovo** Voliteľne

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť

RC 4
Certifikovaná 
bezpečnosť

Hodnota
UD do

W/(m²·K)

0,47
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T H E R M O C A R B O N

ThermoCarbon motív 860
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, hodnota UD do cca 0,47 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3699 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)
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S čírymi l íniami alebo s presklením –  
celkom podľa Vašich želaní

ThermoCarbon motív 862
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 
5 mm, certifikované dvere pre pasívne domy, 
hodnota UD do cca 0,47 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

ThermoCarbon motív 189
Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, jemná 
štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 610, dizajnové sklo Float 
matované so 7 čírymi priečnymi pásmi (výška 20 mm), 
certifikované dvere pre pasívne domy, hodnota UD do cca 
0,55  W/ (m²·K)*

Sériovo 
s bezpečnostným 
vybavením RC 3

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

3699 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov) 4008 €**

v 7 farbách
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ThermoCarbon motív 504
Obr.: akciová farba kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi 
priečnymi pásmi (šírka 10 mm), certifikované dvere pre pasívne domy, 
hodnota UD do cca 0,57 W/ (m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

4008 €**

v 7 farbách (bez bočného dielu)

◀ Motív 504 v akciovej farbe Hörmann farebný odtieň CH 703, 
jemná štruktúra, s bočným dielom
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T H E R M O S A F E  /  T H E R M O C A R B O N

Madlo podľa 
výberu

* je možné zakúpiť iba pre ThermoSafe

Pri všetkých akciových bezpečnostných 
domových dverách ThermoSafe a 
ThermoCarbon si zvoľte Vaše individuálne 
madlo.
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Bez navýšenia 
ceny Navýšenie ceny 

62 €**

HOE 500
Ušľachtilá 
oceľ matná

HOE 600
Ušľachtilá 
oceľ matná

HOE 610
Ušľachtilá 
oceľ matná

HOE 615
Ušľachtilá 
oceľ matná

HOE 620
Ušľachtilá 
oceľ matná

HOE 700
Ušľachtilá oceľ 
so vzorovanou 
strednou 
časťou

HOE 710*
Ušľachtilá 
oceľ matná

HOE 501
Ušľachtilá oceľ 
matná

HOE 701
ušľachtilá oceľ
so vzorovanou 
strednou 
časťou
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Vytváranie atraktívnych vstupov – s voliteľnými bočnými dielmi a nadsvetlíkmi*

Pre reprezentatívny vstup do domu môžete individuálne stvárniť každé, akciové bezpečnostné domové dvere 
ThermoSafe s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, ako aj každé akciové bezpečnostné domové dvere ThermoCarbon  
s bočnými dielmi. Pôsobivý a atraktívny celkový vzhľad Vás bude tešiť po dlhú dobu. Akciové bezpečnostné domové 
dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi v bielej farbe RAL 9016, matná, obdržíte s dobou dodania cca 6 - 8 týždňov.

max. rozmer systému: 2600 × 2850 mm

Domové dvere s bočným 
dielom

Domové dvere s dvoma bočnými 
dielmi

Domové dvere  
s nadsvetlíkom

Domové dvere s dvoma bočnými 
dielmi a nadsvetlíkom

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa 
príslušnej farby RAL. Pri dverách s tmavou povrchovou úpravou je potrebné vyvarovať sa otočeniu smerom  
k slnku, pretože zvýšené rozťahovanie materiálu môže obmedziť funkčnosť dverí.
* Voliteľne za príplatok a s dobou dodania 6-8 týždňov.
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Vytvorte si domové dvere 
celkom podľa Vašich predstáv
7 akciových farieb

Vyberte si zo 7 farebných odtieňov z vonkajšej strany vhodnú farbu pre Vaše akciové bezpečnostné domové  
dvere ThermoSafe a ThermoCarbon: Vnútorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.  
Voliteľne* dodávame vnútornú a vonkajšiu stranu aj v rovnakej farbe alebo v rôznych farebných kombináciách  
(napr. zvonku v CH 703, vnútri v RAL 7030).

sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra matná kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra matná antracitovo sivá, RAL 7016, jemná štruktúra 
matná

antracitovo sivá, RAL 7016, matná

antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matnábiela, RAL 9016, matná gaštanová farba CH 607, jemná štruktúra matná

Bez navýšenia 
ceny

■ NOVINKA Na požiadanie dostanete akciové bezpečnostné domové dvere 
ThermoSafe a ThermoCarbon za príplatok 190 €** aj v novom farebnom 
odtieni Hörmann Matt deluxe, v rovnakej farbe ako sekcionálna garážová 
brána RenoMatic s prelisom L a povrchom Planar.
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T H E R M O S A F E  /  T H E R M O C A R B O N

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

Všetky akciové bezpečnostné domové dvere ThermoSafe 
a ThermoCarbon dodáme sériovo s certifikovaným, 
bezpečnostným vybavením  RC 3 brániacim vlámaniu. 
Voliteľne obdržíte aj bočné diely a nadsvetlíky  
v bezpečnostnom vybavení RC 3 brániacim vlámaniu.  
Pre tieto vyhotovenia dverí je doba dodania cca  
6-8 týždňov.

Akciové bezpečnostné domové dvere ThermoCarbon 
sériovo vybavené bezpečnostným vybavením RC 3 
obdržíte pre viac bezpečnosti voliteľne s vynikajúcim 
bezpečnostným vybavením RC 4. O navýšení cien pre 
bezpečnostné vybavenie RC 4  Vás bude ochotne 
informovať Váš partner Hörmann.

Elektrický otvárač

Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere otvárať 
jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež môžete, napríklad 
cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie domových dverí potom 
stačí ľahký tlak zvonku. Elektrický otvárač obdržíte ako voliteľné vybavenie pre 
štandardný zámok H5 (ThermoSafe) príp. H9 (ThermoCarbon).

Navýšenie ceny
ThermoSafe / ThermoCarbon 95 €**
(nahotovo zabudovaný)

Automatický zámok S5 / S7* Automatik

Blokovací zámok so západkou s mechanickým samočinným blokovaním 
obdržíte voliteľne bez navýšenia ceny pre Vaše domové dvere ThermoSafe: 
ak dvere zapadnú do zámku, automaticky sa vysunú 4 západky (S5) príp. 6 
západiek (S7) a bezpečne uzatvoria domové dvere. Dodatočne je možné 
dvere zabezpečiť pomocou ďalšej západky nad zámkom. Voliteľné vybavenie 
s elektrickým otváračom nie je možné. Vyberte si preto automatický zámok 
S5/S7 Comfort.

Pre Vašu bezpečnosť a viac komfortu: 
varianty automatického zámku

Sériovo****

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť

Voliteľne pre 

ThermoCarbon

RC 4
Certifikovaná 
bezpečnosť
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S5 / S7* Comfort – otvorenie dverí stlačením 
tlačidla

Automatický zámok S5 / S7* Comfort

Pri zámku S5 / S7* Comfort sa domové dvere automaticky zablokujú 
prostredníctvom západky ako pri S5 / S7* Automatik. Dodatočný elektromotor 
umožňuje odblokovanie dverí prostredníctvom externých ovládacích prvkov, 
ako napr. sken odtlačku prsta, kódovací spínač alebo ručný vysielač. 
Elektrické a dátové signály sa pri tom prenášajú prostredníctvom kábla vo 
falci dverí z rámu dverí ku krídlu dverí. Vaše domové dvere môžete 
samozrejme naďalej otvárať pomocou kľúča.

Automatický zámok S5 / S7*  Comfort je predpripravený na pripojenie na 
spínač, resp. existujúcu domovú telefónnu stanicu. Takto môžete pohodlne 
stlačením tlačidla otvoriť Vaše domové dvere napr. z horného poschodia. Tým 
sa tento variant hodí aj pre domy pre viac rodín.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 426 €* / ThermoCarbon 640 €*

Automatický zámok S5 / S7* Scan

Otvorte si domové dvere Vaším odtlačkom prsta. Skener prstov rozpozná až 
150 odtlačkov prstov a môže byť naprogramovaný jednoducho bez počítača.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 1074 €* / ThermoCarbon 1246 €*

Automatický zámok S5 / S7* Code

Zadajte jednoducho Váš osobný bezpečnostný kód a otvorte si tak Vaše 
domové dvere zvonku. Môžete uložiť až 20 rôznych kódov.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 1208 €* / ThermoCarbon 1381 €*

Automatický zámok S5 / S7* Smart 

Vaše domové dvere otvoríte pohodlne a bezpečne pomocou ručného 
vysielača (voliteľne) alebo prostredníctvom aplikácie BiSecur***. Novo vyvinutý 
a extrémne bezpečný rádiový systém BiSecur Vám zaručuje, že žiadna cudzia 
osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový signál. Okrem toho môžete aj 
prostredníctvom voliteľného ručného vysielača HS 5 BS alebo aplikácie 
BiSecur App*** prekontrolovať, či sú Vaše domové dvere zamknuté.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 711 €* / ThermoCarbon 884 €*

TIP:
Automatické zámky S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan, S5 / S7 Code, 
S5 / S7 Smart sú testované a certifikované zväzom VDS. To znamená: 
samoblokovacie domové dvere sa v prípade vlámania považujú za uzamknuté 
a Vaše nároky voči Vášmu poisteniu domácnosti ostávajú zachované. Dvere je 
možné naďalej otvárať prostredníctvom vnútornej kľučky jednoducho bez 
kľúča.

S5 / S7* Scan – otvorenie dverí pomocou Vášho 
odtlačku prsta

S5 / S7* Code – otvorenie dverí zadaním kódu

S5 / S7* Smart – otvorenie dverí prostredníctvom 
rádiového signálu BiSecur (obrázok zobrazuje 
kombináciu s automatickým zámkom S5 Code)

* S5 pri ThermoSafe, S7 pri ThermoCarbon
** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

*** Voliteľná BiSecur gateway potrebná
**** pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách 

s bočnými dielmi / nadsvetlík za príplatok s dlhšou dobou dodania
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Zažite kvalitu Hörmann 
pri novostavbe  
a modernizácii

So spoločnosťou Hörmann môžete  

vždy dokonale plánovať. Starostlivo 

vzájomne zladené riešenia Vám ponúkajú 

v každej oblasti špičkové výrobky  

s vysokou funkčnosťou.

• Garážové brány  

 
alebo dreva.

• Pohony brán / pohony dverí  
Vychutnajte si vysoký komfort a zabezpečenie proti 
vlámaniu s pohonmi garážových a vjazdových brán 
Hörmann. S pohonmi dverí Hörmann môžete z tohto 
komfortu profitovať aj vo Vašich obytných priestoroch.

• Domové dvere  
 

rozsiahlom programe domových dverí motív podľa 
Vášho želania.

• Interiérové dvere  
Vysokohodnotné drevené vnútorné dvere  
a celopresklené dvere poskytujú Vášmu domovu  
osobitú útulnosť a harmonicky zapadnú do celkového 
vzhľadu Vašich miestností.

• Oceľové dvere  
Solídne dvere pre všetky priestory Vášho domu,  

• Zárubne  
Vyberte si z komplexného programu pre novostavbu,  
výstavbu a modernizáciu.

Garážové brány a pohony brán

Interiérové dvere a pohony dverí

Oceľové dvere
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina  

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané  

sú vo vysokošpecializovaných závodoch, podľa najnovšieho  

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi  

výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou  

v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Vaším významným partnerom  

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Partner slovenského futbalu
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