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Obrázok 1: Hliníkové domové dvere Hörmann 
ThermoCarbon dosahujú vďaka kompozitnému  
profilu zo sklených a uhlíkových vlákien hodnotu 
UD do 0,47 W/(m2∙K) a výbavu RC 4. Najnovšie je model 
možné zakúpiť aj vo výške do 3 metrov. 

Hliníkové domové dvere Hörmann   
Domové dvere na výšku miestnosti 
pre priestranné vstupné oblasti  
V moderných novostavbách sa trend posúva 
k priestranným, svetlým a prieh ľadným vstupným 
oblastiam. Domové dvere na výšku miestnosti až 
do troch metrov svojim dizajnom podstatne prispieva jú 
k takémuto trendu.  

So zavedením hliníkových domových dverí Hörmann 
ThermoSafe a ThermoCarbon sa realizovalo to, čo si stále 
viac žiadal trh, to znamená plánovači a stavebníci: 
v protiklade k dverám s nepekne nasadenými profilmi krídel, 
ležia tieto krídla domových dverí vnútri a tým sú krídla dverí 
celoplošné, teda kompletne pravidelné. Vo vnútri domu tak 
domové dvere lepšie harmonizujú s vnútornými dverami 
obytného priestoru a zvonku sa celoplošný tvar stará 
o veľkorysý pohľad. Ešte priestrannejšou sa vstupná oblasť 
vnútri a vonku stáva použitím domových dverí na výšku 
miestnosti: hliníkové domové dvere Hörmann ThermoSafe 
a ThermoCarbon je možné zakúpiť do výšky 2,5 metra 
a 3 metrov. Dizajn s 3D efektom zdokonaľuje moderný 
vzhľad. 

Pri domových dverách sa však nepočítajú len vonkajšie, ale 
aj vnútorné hodnoty. Domové dvere ThermoSafe 
a ThermoCarbon dosahujú veľmi dobré hodnoty tepelnej 
izolácie: s hodnotou UD do 0,8 W/(m2

∙K) zodpovedajú 
domové dvere ThermoSafe novému nariadeniu o šetrení 
energiou, domové dvere ThermoCarbon so svojim 
100 milimetrov hrubým krídlom dverí vytvárajú podľa údajov 
výrobcu, ako doteraz jediné hliníkové domové dvere na trhu, 
hodnotu UD do 0,47 W/(m2

∙K). Vo vysoko hodnotných 
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stavbách sa odporúča bezpečnostné vybavenie podľa tried 
Resistance Classes (RC). Model ThermoSafe je možné 
vybaviť až po požiadavku RC 3, dvere ThermoCarbon po 
RC 4. Tieto dvere tak odolajú pokusu o vlámanie skúsenými 
zlodejmi s náradím, ako napríklad vŕtačka, po dobu až 
desiatich minút.  

Moderné, funkčné a tiež smart: s novou aplikáciou BiSecur 
APP a ďalším rádiovým príslušenstvom Hörmann je možné 
domové dvere kontrolovať a ovládať prostredníctvom 
rádiového signálu a z celého sveta prostredníctvom 
internetu. Pomocou automatického zámku, ako aj od leta 
dodávaného, skryto ležiaceho pohonu domových dverí 
ECturn Inside je možná nielen kontrola stavu 
(zablokované/nezablokované), ale aj automatické otvorenie 
a zatvorenie. Vďaka vnútri ležiacemu pohonu dverí nemajú 
domové dvere žiadne optické nedostatky. 

 

Obrázky a spodné riadky k obrázkom: 

 

Obrázok 2: Hliníkové domové dvere Hörmann ThermoSafe 
dosahujú hodnotu UD do 0,8 W/(m2∙K) a vybavenie RC 3. 
Najnovšie je model možné zakúpiť aj vo výške do 2,5 metra. 
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Obrázok 3: Hliníkové domové dvere Hörmann ThermoSafe 
a ThermoCarbon je teraz možné zakúpiť aj na výšku 
miestnosti do výšky 2,5 metra a 3 metre. Domové dvere tým 
prispievajú k ešte priestrannejšiemu a modernejšiemu 
vzhľadu vstupnej oblasti. 

Fotografie: Hörmann 
 


