6 moderních motivů

Domovní dveře Comfort
Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

Protože tady jste doma
Pohoda začíná u domovních dveří

Domovní dveře plní více funkcí: chrání, nepropouštějí dovnitř
chlad a jsou optickou vizitkou domu. Program domovních dveří
Hörmann Comfort Vám nabízí celou řadu cenově zajímavých
modelů, které všechny tyto funkce výborně splňují - a nabízejí
Vám vysoký faktor pohody.
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S kvalitní hliníkovou výplní
Poznáte to rychle: Hliníkové dveře mají mnoho předností:
• Vysoká ochrana proti hluku
• Vysoká úroveň tepelné izolace
• Vysoká bezpečnost
• Vysoká stabilita
• Žádné natírání; hliníkové dveře vypadají i po letech jako nové.
Všechny motivy dveří Hörmann Comfort můžete dostat s kvalitní
hliníkovou výplní o rozměrech max. 1150 × 2150 mm. U těchto dveří
můžete volit mezi barvami bílá a barevným odstínem Hörmann
CH 703 (antracit). Vnitřní strana dveří je vždy bílá. Dodací lhůta
v našem okamžitém programu činí 8 pracovních dnů.

Rychlá dodávka i se speciální výbavou.
Pro dveře Comfort můžete dostat i boční díly v individuálním
vyhotovení. Mimo to máte možnost výběru dodatečného
vybavení a variant, např. výběru madel. Vaše výhoda: I vaše
dveře s individuální výbavou dodáme během 13 pracovních dnů.

3bodový bezpečnostní zámek
Doma se chceme cítit bezpečně. Z tohoto důvodu jsou všechny
domovní dveře Hörmann Comfort sériově vybaveny tříbodovým
bezpečnostním zámkem. To je uklidňující bezpečí.

Osvědčená značková kvalita
Označení CE podle EN 14351-1
Pro všechny naše domovní dveře potvrzujeme tímto označením CE
soulad našich domovních dveří se směrnicemi EU podle EN
14351-1 a dodržování v nich uvedených důležitých požadavků.
Systém zajištění kvality podle DIN ISO 9001
Výroba domovních dveří Hörmann je certifikována podle DIN ISO
9001. I tímto je zdokumentováno motto společnosti Hörmann:
„Kvalita bez kompromisů“.

Zaručeně dlouhá životnost
Jsme přesvědčeni o našich výrobcích a o našem nekompromisním
zajištění kvality. Proto u společnosti Hörmann dostanete 10letou
záruku* na domovní dveře Hörmann.

LET

záruka

Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku
barevně závazné.
 hráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším
C
svolením. Změny vyhrazeny.
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Důraz na bezpečnost

Domovní dveře Hörmann jsou přesvědčivé až do detailu
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Vnější pohled
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Pohled zevnitř

Hliníkové domovní
dveře Hörmann Comfort
s hliníkovými výplněmi
vám nabízejí kvalitu firmy
Hörmann za výhodnou
cenu. 6 motivů přesvědčí
moderním i klasickým
vzhledem a vysokou
známkou kvality ohledně
bezpečnosti, komfortu
a tepelné izolace.

3bodový
bezpečnosní zámek
Bezpečnostní zámek
zajišťuje dveře nejen
západkou a závorou, nýbrž
i dvěma otočnými závorami
s ocelovými hákovými
závorami (nahoře a dole),
díky tomu jsou domovní
dveře Comfort zajištěny
ve 3 bodech, a to pouze
jedním otočením klíče.
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Dobrá tepelná izolace
Tepelně dělený profilový
systém o tloušťce 80 mm
a výplň o tloušťce 30 mm
zajišťují dobrou tepelnou
izolaci. V závislosti na
motivu dostanete domovní
dveře Comfort s hodnotou U
až 1,8 W/m2K. Tím šetříte
náklady na vytápění
a užíváte si útulné atmosféry
svého domova.
Dvojité tepelně
ochranné zasklení
Ani u motivů domovních
dveří s velkými prosklenými
plochami nemusíte mít
strach z nadměrné ztráty
energie. Dvojité izolační
zasklení dosahuje
přesvědčivé hodnoty U
až 1,1 W/m2K.
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Volitelné vybavení

Dobré madlo

14-2
Ušlechtilá ocel,
matně
kartáčovaná
+
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600

600

+

210

+

Ušlechtilá ocel, vnitřní klika
s rozetou pro profilovou
cylindrickou vložku

+

Třírozměrně
nastavitelné závěsy
Díky dvoudílným třírozměrně
nastavitelným závěsům lze
domovní dveře Comfort
perfektně nastavit. Jsou
tak optimálně utěsněny
a zapadají snadno
a bezpečně do zámku.

+

Alternativně k vyobrazenému madlu
motivů domovních dveří si můžete vybrat
i z těchto modelů.

350

+

+

Elektrický otevírač dveří

+

Tvarově pěkná rozeta
Všechny domovní dveře
Comfort mají zvenku tvarově
pěknou oválnou bílou krycí
rozetu pro profilovou
cylindrickou vložku.

38-1
Ušlechtilá ocel
s dekorativní
střední částí

38-2
Ušlechtilá ocel,
matně
kartáčovaná

92-2
Ušlechtilá ocel,
kartáčovaná
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+
210
+

Tepelně dělený
podlahový práh
Mimořádně stabilní, 80 mm
široký a tepelně izolující práh
domovních dveří je stříbrné
barvy EV1 a je neviditelně
přišroubován směrem dolů.

+

210

+

Zaoblený slepý rám
Rondo 70 zvenku

81-1
Mosaz, leštěná

29-1
Mosaz masivní,
mořená

Soklový plech
z ušlechtilé oceli
+ mm + = rozměr osy
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Více elegance, více světla
Prosklení nabízí mnoho výhod

▲ ▲ Motiv 908 Av barevném odstínu Hörmann CH 703, madlo 38-2, s bočním dílem (volitelně).

Všechny domovní dveře Hörmann Comfort dostanete včetně
prosklení. Vyberte si, který motiv se nejlépe hodí k vašemu
domovnímu vchodu. Navíc dostanete pro každý motiv boční
díly zhotovené na míru. Vaše výhoda: Individuální vzhled a více
světla pro váš domov.

6

Motiv 900 A
Madlo z ušlechtilé oceli 38-2 na profilu křídla,
tepelně izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré.
Motiv 902 A
Madlo z ušlechtilé oceli 38-2 na profilu křídla,
tepelně izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré.
Motiv 904 A
Madlo z ušlechtilé oceli 38-2 na profilu křídla,
tepelně izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř Float opískované
s čirými příčnými pruhy.

Motiv 900 A v barvě provozně
bílá RAL 9016.

Motiv 902 A v barvě provozně
bílá RAL 9016.

Motiv 906 A
Madlo z ušlechtilé oceli 38-2 na profilu křídla,
tepelně izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř Parsol šedé,
opískované s čirými příčnými pruhy.
Motiv 908 A
Madlo z ušlechtilé oceli 38-2 na profilu křídla,
tepelně izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř Parsol šedé,
opískované s čirými pruhy.
Motiv 975 A
Madlo z ušlechtilé oceli 38-2 na profilu křídla,
tepelně izolační sklo, zvenku laminované
bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré.

Barvy v okamžitém programu

Motiv 904 A v barvě provozně
bílá RAL 9016.

Motiv 906 A v barvě provozně
bílá RAL 9016.

Provozně bílá RAL 9016

Barevný odstín Hörmann CH 703 (zvenku),
zevnitř provozně bílá RAL 9016

Motiv 908 A v barvě provozně
bílá RAL 9016.

Motiv 975 A v barvě provozně
bílá RAL 9016.
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Genk NV, Belgie

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný

GARÁŽOVÁ VRATA

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.

POHONY

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí
prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti

PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.
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v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner

www.hoermann.com

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech

Premium partner českého národního týmu

