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Obrázok 1: Nové hliníkové domové dvere ThermoPlan 
Hybrid značky Hörmann poskytujú veľkorysý a moderný 
vzhľad: tak z vonkajšej, ako aj z vnútornej strany sú krídlo 
dverí a zárubňa v jednej rovine. 
 
Hörmann ThermoPlan Hybrid 
Nová elegancia priestoru domových dverí 
Hörmann rozširuje svoj program o nové domové dvere z 
kombinácie hliníka a ušľachtilej ocele. Domové dvere 
ThermoPlan Hybrid sa vyznačujú tým, že krídlo dverí je 
v jednej rovine so zárubňou a že sú mimoriadne 
robustné a odolné voči poveternostným vplyvom. 

Program domových dverí Hörmann ponúka rôzne modely a 
návrhy pre každý štýl domu. Či už vyrobené z hliníka alebo 
kombinácie hliník/oceľ, pre každý vkus a rozpočet máme v 
ponuke vhodné domové dvere. V oblasti kvalitných 
hliníkových domových dverí teraz spoločnosť Hörmann 
rozširuje svoj program o domové dvere ThermoPlan Hybrid. 

Zvlášť do modernej architektúry sa mimoriadne hodia 
veľkorysé vstupné priestory, kde domové dvere elegantne 
zapadajú do celkového obrazu. Okrem farieb a dizajnu patria 
tiež skryté závesy a lícovanie dverí so zárubňou ku kritériám 
kvality, ktoré dokážu oceniť stavitelia a architekti. Domové 
dvere ThermoPlan Hybrid sa vyznačujú zvlášť tým, že krídlo 
dverí je tak zvonku, ako aj zvnútra vyhotovené v jednej 
rovine so zárubňou a tým vzbudzuje mimoriadne vznešený a 
elegantný dojem. Môžete si k tomu vybrať z rôznych 
dizajnov a farieb. 

Kombinácia z hliníka a ušľachtilej ocele, ktorá je podľa 
špecifikácií výrobcu dostupná iba v Hörmann, zabezpečuje 
mimoriadne tvarovo stabilnú konštrukciu. Domové dvere 
ThermoPlan Hybrid majú tiež veľmi dobré hodnoty tepelnej 
izolácie (hodnota UD 0,87 W/ (m² K)) a sériové vybavenie 
RC 3. 
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Obrázok 2: Na vonkajšej a vnútornej strane sú krídlo dverí 
a zárubňa v jednej rovine. Výsledkom je mimoriadne 
veľkoplošne a moderne pôsobiaci vzhľad. 
 

Fotografie: Hörmann 

 


