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Triedy bezpečnostného vybavenia RC 1N až RC 3 
odporúčané pre súkromnú bytovú výstavbu: doba 
odolávania a náradie 

Bezpečnostná ofenzíva 
Hörmann ponúka hliníkové domové dvere 
sériovo s vybavením RC 3 
Každé tri minúty dôjde v Nemecku k vlámaniu. V roku 
2015 opätovne narástol počet vlámaní do bytov podľa 
policajnej štatistiky trestných činov na celkovo 167 136 
prípadov, teda nárast o 9,9 percenta oproti roku 2014. 
Viac ako každý desiaty vlámač pritom vchádza cez 
domové dvere. Pri novostavbe alebo prestavbe sa preto 
bezpodmienečne odporúča dbať na vysokú triedu 
odolnosti. Spoločnosť Hörmann odteraz vybavuje svoje 
hliníkové domové dvere sériovo triedou odolnosti RC 3, 
podľa údajov výrobcu ako doteraz jediný predajca na 
trhu. 

V rámci bezpečnostnej ofenzívy začala spoločnosť Hörmann 
svoje hliníkové domové dvere dokonca sériovo vybavovať, 
doteraz ako jediný výrobca na trhu, najvyššou triedou 
odolnosti RC 3, ktorá sa podľa normy odporúča pre bytovú 
výstavbu. 

Hliníkové domové dvere Thermosafe a ThermoCarbon sa 
doteraz síce voliteľne ponúkali s vybavením RC 3, resp. RC 
4, ale za príplatok. V rámci bezpečnostnej ofenzívy sa teraz 
všetky hliníkové domové dvere dodávajú sériovo bez 
navýšenia ceny s vybavením RC 3. Voliteľne je možné 
zakúpiť aj bočné diely a nadsvetlíky s týmto vysokým 
bezpečnostným vybavením. 

Predajní partneri Hörmann by mali využiť šance na odbyt 
tovaru, ktoré vyplývajú zo stúpajúcej potreby bezpečnosti. 
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Obrázky a popisy k obrázkom: 

 

Obrázok 1: Podľa údajov výrobcu vybavuje spoločnosť 
Hörmann, ako doteraz jediný predajca na trhu, v rámci 
bezpečnostnej ofenzívy všetky hliníkové domové dvere 
bezpečnostnou triedou RC 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PM Fachpresse Handel/Handwerk   Strana 3 z 3 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft 
garážové a priemyselné brány 
 

Lisa Modest 
Telefón:  +49 5204 915-167 

Verena Lambers 
Telefón:  +49 5204 915-282 

Kristin Schlüter 
Telefón:   +49 5204 915-5764 
 
E-mail: pr@hoermann.com 
 

Download textov a obrázkov: 
www.hoermann.de/presse 

Znaky výbavy hliníkových domových dverí Hörmann 

 
Znak ThermoSafe ThermoCarbon 

 
Materiál Hliník Hliník a 

kompozit uhlíka 
a sklených 
vlákien 
 

Hrúbka krídla dverí 73 mm 100 mm 
 

Rám dverí 80 mm 111 mm 
 

Bezpečnostné 
vybavenie 

5-násobný 
bezpečnostný zámok 
+ bezpečnostné čapy 
na strane závesov 

9-násobný 
bezpečnostný 
zámok 
 

Závesy 3D závesy; voliteľne 
skryto umiestnené 
závesy so 
zabezpečením proti 
vysadeniu 

Skryto 
umiestnené 
závesy so 
zabezpečením 
proti vysadeniu 

Profilový cylinder Profilový cylinder s 
bezpečnou 
manipuláciou 

Profilový 
cylinder s 
bezpečnou 
manipuláciou 

Bezpečnostné 
presklenie 

8 mm vrstvené 
bezpečnostné sklo 
na vnútornej a 
vonkajšej strane 

8 mm vrstvené 
bezpečnostné 
sklo na 
vnútornej a 
vonkajšej strane 

 

Fotografie, informačná grafika a tabuľka: Hörmann 
 


