
Drzwi wewn´trzne
Koncepcja atrakcyjnego wn´trza



Wszelkie prawa zastrze†one. Powielanie, 

równie† cz™∂ciowe, wy∆åcznie po 

uzyskaniu naszej zgody. Zastrzegamy 

sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.
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Przyk∆ady zastosowania

Drzwi ZK - cechy jako∂ciowe

Drzwi ZK-OIT - cechy jako∂ciowe

Drzwi AZ-40 - cechy jako∂ciowe

Ró†norodno∂ç kolorów

Otwory pod przeszklenie, przeszklenia, uchwyty

Wymiary, dane monta†owe

O∂cie†nice stalowe - przeglåd oferty

Z drzwiami wewn™trznymi firmy Hörmann
zaprojektujesz ka†de wn™trze
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Firma Hörmann oferuje drzwi ze stali, stali i drewna, 

z aluminium - do wszystkich typów budynków, 

zarówno nowych, jak i tych starych, przeznaczonych 

do renowacji. Drzwi firmy Hörmann odznaczajå si™ 

znakomitå jako∂ciå, atrakcyjnå kolorystykå i 

ró†norodnå wersjå wykonania.

Drzwi wewn™trzne firmy Hörmann 
produkowane så z zachowaniem 
norm systemu zarzådzania 
jako∂ciå DIN ISO 9001.

Drzwi wewn™trzne ZK-OIT, 

stalowo-drewniane

Drzwi wewn™trzne ZK, 

stalowe

Drzwi wewn™trzne AZ-40, 
aluminiowe
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Ró†norodno∂ç jest naszå mocnå stronå
Twoje †yczenie jest dla nas rozkazem

Drzwi wewn™trzne firmy Hörmann spe∆niajå 
wszystkie wymagania stawiane przy 
budowie nowych obiektów: charakteryzuje 
je atrakcyjny wyglåd i du†a stabilno∂ç, 
så termoizolacyjne, dΩwi™koszczelne, 
dymoszczelne i antyw∆amaniowe. 
Bo to w∆a∂nie firma Hörmann oferuje swoje 
produkty zapewniajåc atrakcyjny stosunek 
ceny do ich jako∂ci.

Drzwi stalowe szerokiego 
zastosowania
Drzwi wewn™trzne firmy Hörmann 

typu ZK i ZK-OIT så to wyjåtkowo 

wytrzyma∆e drzwi stalowe, 

dost™pne w wielu wersjach 

wykonania, dostosowane do 

zró†nicowanych wymagaµ 

stawianych przy budowie 

obiektów.

Drzwi wewn™trzne ZK-OIT ze stali nierdzewnej
Drzwi wewn™trzne ZK-OIT w wersji ze stali szlachetnej 

zalecane så do monta†u w pomieszczeniach, 

wymagajåcych zachowania szczególnych warunków 

higienicznych. Posiadajå Atest PZH nr HK/B/1056/01/2002. 

Na zdj™ciu przyk∆ad drzwi z praktycznym okråg∆ym 

przeszkleniem, zamontowanych w wej∂ciu do sto∆ówki.



Drzwi aluminiowe zapewniajåce 
swobodnå komunikacj™
Przez takie drzwi z daleka mo†esz zobaczyç, 

†e rozmówca ju† na Ciebie czeka. Na zdj™ciu: 

typowe drzwi aluminiowe AZ-40 o du†ej 

przeszklonej powierzchni i wåskich profilach.
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Ze wzgl™du na szereg zalet drzwi te ju† od lat stanowiå idealne rozwiåzanie dla 
biur i pomieszczeµ administracyjnych, piwnic i adoptowanych strychów. 
Så wytrzyma∆e, trwa∆e w formie i odporne na zniszczenia. Ich wysokiej jako∂ci 
powierzchnia jest odporna na dzia∆anie ∂wiat∆a i wysokiej temperatury, nie∆atwa 
do zabrudzenia i jednocze∂nie prosta w utrzymywaniu czysto∂ci.  
Drzwi firmy Hörmann produkowane så w du†ych seriach, co umo†liwia zachowanie 
najwy†szej jako∂ci przy utrzymaniu minimalnie niskiej ceny.

Cichy i lekki zamek 
Zamek, wykonany zgodnie z 

normå DIN 18251, kl. 3, 

przystosowany jest do zamonto-

wania  wk∆adki b™benkowej 

o d∆ugo∂ci 25,5 + 35,5 mm. 

Zamek posiada zapadk™ z 

tworzywa sztucznego i stalowy 

rygiel. Ponadto zaopatrzony jest 

we wk∆adk™ na zamek zwyk∆y 

i klucz. Wk∆adk™ b™benkowå 

dostarczamy na †yczenie.

Stalowe drzwi wewn™trzne ZK
Tanie i sprawdzone rozwiåzanie 
Jedno i dwuskrzyd∆owe

Klamka zawsze pasuje do r™ki
Standardowo oferujemy komplet 

zaokråglonych klamek z tworzywa 

sztucznego, przystosowanych 

zarówno do wk∆adki b™benkowej, 

jak i do zwyk∆ego klucza.

Jako wyposa†enie dodatkowe:

klamki z tworzywa sztucznego do 

wyboru w wielu kolorach, a tak†e z 

aluminium lub stali nierdzewnej 

(patrz równie† str. 15)

Gruba na 40 mm, o podwójnych 

∂ciankach i z trójstronnå grubå 

przylgå. Blacha stalowa ocynkowana, 

o grubo∂ci 0,6 mm. 

Wk∆ad w™zowy o drobnych okach 

jest na ca∆ej powierzchni sklejony 

z p∆ytå stalowå. Ta konstrukcja 

stanowi o jeszcze wi™kszej 

wytrzyma∆o∂ci drzwi.

Mo†liwo∂ç skrócenia 
o maks. 20 mm
Przy pomocy odpowiedniej pi∆y dolnå 

cz™∂ç drzwi mo†na skróciç nawet o 

20 mm, np. przy okazji remontu.

Solidna p∆yta drzwiowa

Wk∆ad w™zowy

Trwa∆a forma
Drzwi ZK spe∆niajå wysokie wymogi 

III klasy klimatycznej i grupy 

obciå†eniowej S.

P∆yta drzwiowa 

Dost™pna z wbudowanym 

zamkiem i ocynkowanymi, 

górnymi elementami zawiasów 

V 0020, które wkr™cono we 

wk∆adki wzmacniajåce. 

Bez kompletu klamek.

Kompletny zestaw drzwiowy
Zestaw sk∆ada si™ z p∆yty 

drzwiowej, kompletu klamek

 i standardowo ze specjalnej 

o∂cie†nicy kåtowej wykonanej 

z ocynkowanej i zagruntowanej 

proszkowo blachy stalowej 

o grubo∂ci 1,5 mm, kolor bia∆y 

(na bazie RAL 9016).

O∂cie†nica 
Standardowe wyposa†enie 

o∂cie†nicy obejmuje: 

umieszczone na trzech 

kraw™dziach uszczelki 

wykonane z PVC, przyspawane 

dolne elementy zawiasów i 

kotwy pod ko∆ki rozporowe lub 

do zamurowania w ∂cianie.

Drzwi ZK nadajå si™ równie† do 

monta†u w o∂cie†nicach 

znormalizowanych oraz 

oczywi∂cie w ka†dej innej 

o∂cie†nicy 

stalowej firmy 

Hörmann (przygotowanej 

pod zawiasy serii 

V 8000).

P∆yta drzwiowa lub zestaw drzwiowy
W ofercie drzwi ZK znajdziesz zarówno p∆yt™ drzwiowå do 

zawieszenia jak i gotowy do monta†u zestaw drzwiowy.  

wk∆ad w™zowy

klej

stal

warstwa cynku
farba proszkowa  
lub okleina
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Górne elementy zawiasów 

wkr™cono trwale we wk∆adki 

wzmacniajåce p∆yty drzwi.

   Standard:
•  III klasa klimatyczna
•  grupa obciå†eniowa S
• izolacyjno∂ç cieplna
• dΩwi™koszczelno∂ç

Izolacyjno∂ç
zgodnie z EN ISO 12567-1

Wspó∆czynnik izolacji cieplnej dla 

drzwi ZK wynosi

U = 2,1 W / m2 K

DΩwi™koszczelno∂ç
zgodnie z  DIN 52210 

Wspó∆czynnik izolacji 

akustycznej dla p∆yty drzwiowej 

z wk∆adem w™zowym wynosi:

Rw ok. 25 dB (warto∂ç 

laboratoryjna).

Warto∂ç kalkulacyjna 

wspó∆czynnika izolacji 

akustycznej dla miejsca  

monta†u:

 5 dB (warto∂ç laboratoryjna).

Dzi™ki konstrukcji p∆yty 

drzwiowej i uszczelkom 

o∂cie†nicy drzwi ZK firmy 

Hörmann chroniå skutecznie 

przed ha∆asem i zimnem.

Na zdj™ciu:

Drzwi ZK w kolorze szarym z kompletem 

bia∆ych klamek z rozetami (wyposa†enie 

dodatkowe).
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Drzwi wewn™trzne ZK-OIT opracowali∂my specjalnie z my∂lå o przemy∂le i handlu, zak∆adach 
rzemie∂lniczych, urz™dach, szko∆ach i koszarach. W takich miejscach drzwi muszå sprostaç 
trudom codziennej eksploatacji. W∆a∂nie tym kryterium kierowali∂my si™ konstruujåc drzwi 
ZK-OIT. Så one szczególnie wytrzyma∆e, nie odkszta∆cajå si™ i så odporne na zniszczenia. 
W zale†no∂ci od zakresu zastosowania i stawianych wymagaµ, oferujemy ró†ne wype∆nienia 
drzwi ZK-OIT.

Drzwi wewn™trzne ZK-OIT ze stali i drewna
Spe∆niajå ka†de wymagania
Jedno i dwuskrzyd∆e

Gruba na 40 mm, o podwójnych 

∂ciankach i z trójstronnå grubå przylgå. 

Drewniane wype∆nienia ca∆kowicie 

otacza blacha stalowa, 

ocynkowana, o grubo∂ci 0,8 mm. 

Wype∆nienie jest na ca∆ej powierzchni 

sklejone z p∆ytå stalowå.

Dzi™ki takiemu po∆åczeniu materia∆ów 

uzyskali∂my ekstremalnie stabilnå i 

wytrzyma∆å konstrukcj™ drzwi, 

która sprosta trudom codziennej 

eksploatacji.

Na †yczenie mo†liwo∂ç wype∆nienia 
p∆yty drzwiowej we∆nå mineralnå.

Mo†liwo∂ç skrócenia 
o maks. 20 mm
W celu wyrównania ewentualnych 

ró†nic wysoko∂ci drzwi mo†na skróciç 

w obr™bie profili stalowych (wk∆adka 

drewniana na †yczenie) nawet o 

20 mm przy pomocy odpowiedniej pi∆y.

P∆yta drzwiowa 
Dost™pna z wbudowanym 

zamkiem i ocynkowanymi, 

górnymi elementami zawiasów 

V 0026, które wkr™cono we 

wk∆adki wzmacniajåce. 

Bez kompletu klamek.

Kompletny zestaw drzwiowy
Zestaw sk∆ada si™ z p∆yty 

drzwiowej, kompletu klamek 

i standardowo ze specjalnej 

o∂cie†nicy kåtowej wykonanej 

z ocynkowanej i zagruntowanej 

proszkowo blachy stalowej 

o grubo∂ci 1,5 mm, kolor bia∆y 

(na bazie RAL 9016).

O∂cie†nica 
Wyposa†enie o∂cie†nicy 

obejmuje: umieszczone 

na trzech kraw™dziach 

uszczelki, wykonane z EPDM, 

przyspawane dolne 

elementy zawiasów i kotwy 

pod ko∆ki rozporowe lub do 

zamurowania w ∂cianie.

Drzwi ZK-OIT nadajå si™ równie† 

do monta†u w o∂cie†nicach 

znormalizowanych oraz 

oczywi∂cie w ka†dej innej 

o∂cie†nicy stalowej firmy 

Hörmann.

Po∆åczenie drewna i stali

Szczególnie solidna p∆yta drzwiowa w trzech wersjach wype∆nienia

Wk∆ad rurowy, standardowo

Wk∆ad pe∆ny, na †yczenie

Wk∆ad wielowarstwowy, 
na †yczenie

P∆yta drzwiowa lub zestaw drzwiowy
W ofercie drzwi ZK-OIT znajdziesz zarówno p∆yt™ drzwiowå do 

zawieszenia jak i gotowy do monta†u zestaw drzwiowy. 

Wyjåtkowo wytrzyma∆e 
i trwa∆e w formie 
Drzwi ZK-OIT spe∆niajå wysokie 

wymogi III klasy klimatycznej i 

grupy obciå†eniowej S. Nie ma 

mowy o wypaczaniu.

Specjalne wersje wykonania

• ZK- OIT jako drzwi do mokrych pomieszczeµ 
   w wersji ze stali nierdzewnej

•  ZK-OIT jako drzwi do mieszkaµ 
antyw∆amaniowe WK 2

• ZK- OIT jako drzwi spe∆niajåce wymogi higieny 
   z antybakteryjnå powierzchniå i wyposa†eniem

   (Atest PZH nr HK/B/1056/01/2002)

wk∆ad rurowy

klej

stal

warstwa cynku

malowanie proszkowe 
lub okleina

wk∆ad pe∆ny

klej

stal
warstwa cynku

malowanie proszkowe 
lub okleina

wk∆ad typu 
Sandwich
klej
stal

warstwa cynku

malowanie proszkowe 
lub okleina

Cichy i lekki zamek 
Zamek, wykonany zgodnie z normå 

DIN 18251, kl. 3, przystosowany 

do zamontowania wk∆adki 

b™benkowej o d∆ugo∂ci 25,5 + 

35,5 mm. Posiada zapadk™ z 

tworzywa sztucznego i stalowy 

rygiel. Zaopatrzony jest we wk∆adk™ 

na zamek zwyk∆y i klucz. Wk∆adk™ 

b™benkowå dostarczamy na 

†yczenie.
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Nie wymagajåce konserwacji,

3-cz™∂ciowe zawiasy,

ocynkowane

   Standard: 
• III klasa klimatyczna
• grupa obciå†eniowa S
• izolacyjno∂ç cieplna 
   W zale†no∂ci od wyposa†enia:
• dΩwi™koszczelno∂ç
• w∆a∂ciwo∂ci antyw∆amaniowe

Izolacyjno∂ç
zgodnie z DIN 52619

Drzwi ZK-OIT w ka†dym z trzech 

wariantów wype∆nienia 

charakteryzuje wysoki 

wspó∆czynnik izolacji cieplnej, 

wynoszåcy U = 2,5 W / m2 K

DΩwi™koszczelno∂ç
zgodnie z DIN 4109

Wspó∆czynnik izolacji 

akustycznej dla p∆yty drzwiowej 

z wk∆adem rurowym (wersja 

standardowa) wynosi: 

Rw ok. 29 dB 

(warto∂ç laboratoryjna).

Wyposa†enie dodatkowe
Dla zestawu drzwiowego o 

wymiarach do 1125 x 2125 mm, 

bez przeszklenia, nie 

przeszklone, z opadajåcå 

uszczelkå pod∆ogowå.

Wspó∆czynnik izolacji 

akustycznej dla p∆yty drzwiowej z 

wk∆adem pe∆nym wynosi: 

Rw ok. 38 dB 

(warto∂ç laboratoryjna).

P∆yta drzwiowa z wk∆adem 

wielowarstwowym: 
z wk∆adem typu Sandwich 

wynosi:

RW ok. 37 dB 

(warto∂ç laboratoryjna). 

Warto∂ç kalkulacyjna 

wspó∆czynnika izolacji 

akustycznej na miejscu 

monta†u:

5 dB (warto∂ç laboratoryjna).

Zabezpieczenie przed 
w∆amaniem
zgodnie z DIN EN V 1627 (WK2)

Antyw∆amaniowe we wszystkich 

wersjach wype∆nienia.

Wyposa†enie dodatkowe
Dla zestawu drzwiowego o 

wymiarach do 1125 x 2200 mm, 

bez przeszklenia, z 

nast™pujåcym dodatkowym 

wyposa†eniem:

• zamek wielokrotnego 

   ryglowania z dwoma 

   dodatkowymi ryglami 

   stalowymi

• wk∆adka b™benkowa 

   zabezpieczona przed nawier- 

   ceniem zgodnie z DIN 18254,  

   PZ-3-BS w komplecie 

   z 3 kluczami i kartå   

   bezpieczeµstwa dla klucza  

   dodatkowego

• klamka z ga∆kå z aluminium,  

   zgodne z DIN 18257, z krótkå  

   tarczkå (kl. ES 1) i 

   zabezpieczeniem przed 

   wyrwaniem

• 1 stalowy trzpieµ zabez-  

   pieczajåcy

Nie wymagajåce konserwacji

3-wymiarowe, regulowane 

zawiasy VX.

Powierzchnia standardowa: 

matowa, chromowana F1.

Na zdj™ciu:

Drzwi ZK-OIT w kolorze 

bia∆ym z kompletem klamek 

aluminiowych
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Så to eleganckie i lekkie, aczkolwiek stabilne drzwi aluminiowe, których monta† zaleca si™ 
szczególnie w przypadku odnawiania pomieszczeµ np. biurowych i administracyjnych. 
Ich ró†norodno∂ç sprawia, †e sami mo†ecie dowolnie kszta∆towaç wyglåd remontowanych 
pomieszczeµ, a kolor drzwi zharmonizowaç z architekturå wn™trza. Du†e przeszklenia 
drzwi zapewniajå jasnå i pogodnå atmosfer™ wewnåtrz budynku. Aluminiowe drzwi 
wewn™trzne firmy Hörmann AZ-40 spe∆niå wszystkie Wasze oczekiwania co do wyposa†enia 
i jako∂ci.

Aluminiowe drzwi wewn™trzne AZ-40
Du†o ∂wiat∆a w nowoczesnej 
architekturze

Du†å stabilno∂ç drzwi AZ-40 
zapewniajå masywne ∆åczenia 
na skosach ramiaka. Atrakcyjny 
wyglåd drzwi uzyskujå dzi™ki 
dok∆adnemu dopasowaniu 
i zaokråglonym listwom 
mocujåcym typu Softline.

Zamek 
Wysokiej jako∂ci zamek 
wykonano zgodnie z normå 
DIN 18251, kl. 3, przystosowany 
jest do zamontowania wk∆adki 

b™benkowej o d∆ugo∂ci 25,5 

+ 35,5 mm. Zamek posiada 
zapadk™ z tworzywa sztucznego, 
stalowy rygiel i pier∂cieµ samo-
uszczelniajåcy, lakierowany w 
kolorze mosiådzu. Ponadto 
zaopatrzony jest we wk∆adk™ 
z zamkiem zwyk∆ym i klucz. 
Wk∆adk™ b™benkowå 
dostarczamy na †yczenie. Na 
zdj™ciu: pier∂cieµ samo-
uszczelniajåcy ze stali 
nierdzewnej.

Klamki do wyboru
Szczególnie w przypadku 
drzwi AZ-40 okucia powinny 
komponowaç si™ z kolorem 
i przeszkleniem p∆yty drzwiowej 
oraz przede wszystkim pasowaç 
do wn™trza. Na stronie 
15 znajdziesz wszystkie 
uchwyty firmy Hörmann.

Uszczelki
Wype∆nienie skrzyd∆a spoczywa 
w opasujåcych uszczelkach 
wysokiej jako∂ci, wykonanych 
z EPDM i zaokråglonych 
listwach mocujåcych Softline. W 
zestawie drzwiowym o∂cie†nic™ 
wyposa†ono w trójstronnå 
uszczelk™ z EPDM. Na †yczenie 
p∆yta drzwiowa mo†e byç 
wyposa†ona w opadajåcå 
uszczelk™ progowå.

P∆yta drzwiowa 
W przypadku ju† zamontowanej 
falcowanej o∂cie†nicy idealnie 
nadaje si™ do ka†dego remontu. 
P∆yt™ drzwiowå oferujemy 
z wbudowanym zamkiem 
i ocynkowanymi zawiasami.

Kompletny zestaw drzwiowy
Do nowo powstajåcych 
budynków zalecamy gotowy do 
monta†u zestaw drzwiowy. 
W zestawie: dowolna o∂cie†nica 
do wyboru z oferty o∂cie†nic 
firmy Hörmann zgodnych 
z DIN 18111: jako o∂cie†nica 
kåtowa przystosowana do ∂cian 
murowanych, betonu lub 

betonu komórkowego lub 
jako o∂cie†nica opasujåca do 
∂cian murowanych, betonu, 
betonu komórkowego, ∂cianek 
kartonowo-gipsowych lub 
szkieletowych.

O∂cie†nice 
Wszystkie o∂cie†nice wykonano 
z cienkiej blachy o grubo∂ci 
1,5 mm, ocynkowanej i 
zagruntowanej w kolorze szarym 
(na bazie RAL 7035). 
Wyposa†enie o∂cie†nicy 
obejmuje umieszczone na 
trzech kraw™dziach uszczelki i 
elementy monta†owe.

P∆yta drzwiowa lub zestaw drzwiowy
W ofercie drzwi AZ-40 firmy Hörmann znajdziesz zarówno p∆yt™ 
drzwiowå do zawieszenia jak i gotowy do monta†u zestaw drzwiowy. 

Elegancka p∆yta drzwiowa
Smuk∆a konstrukcja ze 

∂ciskanych profili aluminiowych.

G∆™boko∂ç monta†owa 

40/35 mm;

z trójstronnå przylgå;

grubo∂ç ∂ciany 2 mm;

szeroko∂ç ramiaka 105 mm po 

stronie bez zawiasów

(po stronie z zawiasami 130 mm);

wysoko∂ç coko∆u 150 mm.

Na †yczenie ze szczeblinå 

poprzecznå (szeroko∂ç 130 mm) 

i opadajåcå uszczelkå progowå.
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   Standard:
• III klasa klimatyczna
• grupa obciå†eniowa S
   W zale†no∂ci od wyposa†enia:
• dΩwi™koszczelno∂ç
• dymoszczelno∂ç

DΩwi™koszczelno∂ç
zgodnie z DIN 52210 

Wyposa†enie dodatkowe 
Dla p∆yty drzwiowej o wymiarach 
do 1125 x 2125 mm, z 
nast™pujåcym dodatkowym 
wyposa†eniem:
• uszczelka progowa, 
   opadajåca
• kszta∆tki uszczelniajåce
• uszczelka o∂cie†nicy 
   wykonana z EPDM
• zespolone szk∆o bezpieczne 
   8 mm lub
• aluminiowy panel 
   dΩwi™koszczelny, grubo∂ç 
   18 mm
• zamek wpuszczany z wk∆adkå  
   b™benkowå

Wspó∆czynnik izolacji 
akustycznej:
Rw ok. 32 dB (warto∂ç 
laboratoryjna).
Warto∂ç kalkulacyjna 
wspó∆czynnika izolacji 
akustycznej na miejscu 
monta†u:
5 dB (warto∂ç laboratoryjna). 

Dymoszczelno∂ç
zgodnie z DIN 18095

Wyposa†enie dodatkowe 
Dla zestawu drzwiowego o 
wymiarach do 1125 x 2250 mm, 
z nast™pujåcym dodatkowym 
wyposa†eniem:
• uszczelka progowa, 
   opadajåca
• kszta∆tki uszczelniajåce
• uszczelka o∂cie†nicy 
   wykonana z EPDM
• szk∆o pancerne
• zamek wpuszczany z 
   zapadkå metalowå i 
   ocynkowanym    
   pier∂cieniem 
   samouszczelniajåcym
• wk∆adka b™benkowa
• górny samozamykacz 
   z ramieniem dΩwigni

Przystosowane do 
pomieszczeµ mokrych i 
wilgotnych
Drzwi AZ- 40 zosta∆y poddane 
badaniu zgodnie z normå 
RAL- RG 426. Drzwi zakwalifi-
kowano do III klasy klimatycznej 
i grupy obciå†eniowej S.

Zawiasy do wyboru
Standardowo p∆yty drzwiowe 
zaopatruje si™ w ju† wkr™cone 
elementy zawiasów 
V 0026 WF w wersji ze stali 
cynkowanej. P∆yta drzwiowa 
i o∂cie†nica så przygotowane do 
monta†u zawiasów serii V 8000
WF lub V 9000 WF. Na †yczenie 
mo†liwy jest monta† innego typu 
zawiasów.

Zabezpieczenie przed 
przytrza∂ni™ciem 
Drzwi wewn™trzne firmy 
Hörmann AZ-40 zaopatrzono 
w specjalnie zaokråglonå 
o∂cie†nic™ i dostosowane do 
jej kszta∆tu zawiasy, co stanowi 
doskona∆e zabezpieczenie przed 
przytrza∂ni™ciem i wyglåda 
wyjåtkowo atrakcyjnie.

stal nierdzewna V2Astal cynkowana

Na zdj™ciu: 

P∆yta drzwiowa pomalowana farbå proszkowå z 

wysokim po∆yskiem. O∂cie†nica pomalowana we 

w∆asnym zakresie w kolorze p∆yty.
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Drzwi så elementem dekoracyjnym 
Kolorowe drzwi o†ywiå wn™trze

Stalowe drzwi wewn™trzne 
ZK i ZK-OIT
Stalowe drzwi wewn™trzne firmy 

Hörmann ZK i ZK-OIT pokryte 

så warstwå matowej farby 

proszkowej wysokiej jako∂ci. 

Drewnopodobna okleina foliowa 

- drzwi wyglådajå bardzo 

naturalnie. Obydwa rodzaje 

powierzchni så bardzo trwa∆e, 

odporne na zniszczenia i ∆atwe 

w utrzymaniu czysto∂ci.

Na †yczenie dostarczamy 

stalowe drzwi wewn™trzne ZK i 

ZK-OIT w kolorach palety RAL 

oraz innych okleinach imitujåcych 

drewno. Drzwi ZK-OIT dost™pne 

så równie† w wersji ze stali 

nierdzewnej.

Klamki przedstawione na 

zdj™ciach drzwi stanowiå g∆ównie 

wyposa†enie dodatkowe.

bia∆y (podobny do 
RAL 9016)

szary (podobny do 
RAL 7035)

go∆™bi (podobny do 
RAL 5014)

ocynkowane

 jasny dåbdåb naturalny buk

sepia jasna ko∂ç s∆oniowa szary (podobny do
 RAL 7040)

jesion bia∆y

wi∂nia
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 jasnozielony (podobny do 
RAL 6021)

Drzwi wewn™trzne ZK-OIT z okråg∆ym 
przeszkleniem

sosna                 buk                 dåb rustykalny  orzech jasny   daglezja          mahoµ              karpina            marmur carrara

szary (podobny do
 RAL 7040)

Aluminiowe drzwi wewn™trzne AZ-40

Aluminiowe drzwi wewn™trzne AZ-40 

firmy Hörmann wyró†nia ró†norodno∂ç 

powierzchni zewn™trznej. Drzwi typu AZ-40 

mo†na otrzymaç w wersji eloksalowanej lub 

pomalowane proszkowo na jeden z kolorów 

z palety RAL, a tak†e w okleinach Decoral. 

Istnieje równie† mo†liwo∂ç zamówienia 

drzwi chromianowanych do samodzielnego 

pomalowania.

Powierzchnie Decoral®
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Szk∆o ornamentowe Masterpoint

Szk∆o ornamentowe Mastercarre

Szk∆o ornamentowe Masterligne

Przeszklenia drzwi
Wi™cej ∂wiat∆a

Wszystkie drzwi wewn™trzne firmy Hörmann na †yczenie 

dostarczamy z przeszkleniem.

Przy samodzielnym wykonaniu przeszklenia nale†y 

zwróciç uwag™ na nast™pujåce grubo∂ci szyb:

• drzwi ZK i ZK-OIT: 4-6 mm

• drzwi AZ-40: 4-18 mm

Monta† okråg∆ego przeszklenia drzwi ZK i ZK-OIT mo†liwy jest tylko 

fabrycznie. Bli†sze dane - patrz tekst projektowy.

Du†y wybór szyb
Drzwi wewn™trzne ZK i ZK-OIT 
firmy Hörmann dostarczamy 
przeszklone fabrycznie szybå 
z bia∆ego ornamentowego szk∆a 
zbrojonego 7 mm, szybå z 
jednoszybowego szk∆a 
bezpiecznego lub zespolonego 
szk∆a bezpiecznego 6 mm lub te† 
szybå ze szk∆a ornamentowego 

6 mm o fakturze jak na rysunku 

obok.

Ponadto drzwi wewn™trzne 
AZ-40 firmy Hörmann 
dost™pne så z szybå ze 
szk∆a ornamentowego 4 mm, 
zespolonego szk∆a ornamento-
wego 9 mm, szk∆a izolacyjnego 
18 mm i z wype∆nieniem 
panelowym z aluminium 10 mm.

W przypadku drzwi AZ-40 ze 

szczeblinå poprzecznå mo†liwa 

jest kombinacja przeszklenia 

z wype∆nieniem panelowym.

Drzwi ZK-OIT/ZK
typ przeszklenia  5 
rama przeszklenia w 
przypadku ocynkowanej 
p∆yty drzwiowej: 
aluminium do 
pomalowania

Drzwi ZK-OIT/ZK
typ przeszklenia 6
rama przeszklenia w 
przypadku p∆yty 
drzwiowej malowanej 
proszkowo: aluminium 
eloksalowane w kolorze 
naturalnym (E6/EV1)

Drzwi ZK-OIT/ZK
typ przeszklenia 7
rama przeszklenia w 
przypadku p∆yty drzwiowej 
pokrytej okleinå 
drewnopodobnå: drewno 
bejcowane pod kolor p∆yty

Drzwi ZK-OIT/ZK
przeszklenie okråg∆e 
ø 300 mm
rama przeszklenia z 
aluminium, eloksalowana 
w kolorze naturalnym 
(E6/EV1), na †yczenie 
dost™pna w wersji 
ze szlifowanej stali 
nierdzewnej (na zdj™ciu)

Drzwi AZ-40
Przeszklona ca∆a 
powierzchnia lub 
podzielona szczeblinå 
poprzecznå, np.: górna 
cz™∂ç przeszklona, dolne 
wype∆nienie panelowe 
(patrz str. 13)

Wyposa†enie dodatkowe stalowych 
drzwi wewn™trznych ZK i ZK-OIT

Wizjer panoramiczny 
Otwór ø 15 mm. Monta† 

fabryczny lub indywidualny 

odbiorcy. 
Szczelina na listy
P∆ytka o wymiarach 245 x 53 mm 

z os∆onå.

Kratka wentylacyjna
Kratka wentylacyjna z tworzywa 

sztucznego o wymiarach 

435 x 85 mm. Mo†e zostaç 

umieszczona na górze lub dole 

drzwi wzg. na †yczenie na górze 

i na dole.
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AZ-40ZK/OIT

               klamka z ga∆kå, przygotowana pod wk∆adk™ 
b™benkowå

komplet dwóch klamek, z rozetå, przygotowane pod 
wk∆adk™ b™benkowå

komplet dwóch klamek, z rozetå, przygotowane pod 
wk∆adk™ b™benkowå

 klamka z ga∆kå, z rozetå, przygotowana pod wk∆adk™ 
b™benkowå

klamka z ga∆kå, z rozetå, przygotowana pod wk∆adk™ 
b™benkowå

komplet dwóch klamek, przygotowane pod wk∆adk™ 
b™benkowå/zamek zwyk∆y

 klamka z ga∆kå, przygotowana pod wk∆adk™ 
b™benkowå

komplet dwóch klamek, z rozetå, przygotowane pod 
wk∆adk™ b™benkowå

Klamki nadajå drzwiom 
indywidualny charakter

Klamki z tworzywa 
sztucznego
Wszystkie komplety klamek i 

klamek z ga∆kami z tworzywa 

oferujemy w pi™ciu kolorach: 

czarnym, czerwonym, 

bråzowym, bia∆ym i †ó∆tym. 

Dost™pne równie† w wersji 

szybkootwierajåcej. Klamki do 

drzwi AZ-40 tak†e we wszystkich 

kolorach HEWI.

Klamki aluminiowe
W wersjach jak klamki 

z tworzywa, aluminium 

eloksalowane w kolorze 

naturalnym (F1). 

Na †yczenie w wersji 

szybkootwierajåcej.

Klamki ze stali szlachetnej
W wersjach jak klamki 

z tworzywa i z aluminium. 

Na †yczenie w wersji 

szybkootwierajåcej.

Oczywi∂cie do wszystkich drzwi 

wewn™trznych firmy Hörmann 

mo†na zamontowaç klamki 

ogólnie dost™pne w handlu.

komplet dwóch klamek, z rozetå, przygotowane pod 
wk∆adk™ b™benkowå

klamka z ga∆kå, z rozetå, przygotowana pod wk∆adk™ 
b™benkowå

 klamka z ga∆kå, z rozetå, przygotowana pod wk∆adk™ 
b™benkowå

 komplet dwóch klamek, z rozetå, przygotowane pod 
wk∆adk™ b™benkowå
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Wymiary i dane monta†owe
Stalowe drzwi wewn™trzne ZK
Stalowo-drewniane drzwi wewn™trzne ZK-OIT

Wielko∂ci znormowane

  Typ       Wymiar       Wymiary otworu    Wymiar zamó-       Wymiary na           Wymiary                    Wymiary otworu przeszklenia w ∂wietle***
             zestawczy           w ∂wietle         wieniowy ∂wiat∆a        przyldze            zewn™trzne 
                    BR                                          przej∂cia LDM                                        p∆yty                    typ 5                   typ 6                    typ 7
             szeroko∂ç x wysoko∂ç szeroko∂ç x wysoko∂ç  szeroko∂ç x wysoko∂ç  szeroko∂ç x wysoko∂ç szeroko∂ç x wysoko∂ç  szeroko∂ç x wysoko∂ç  szeroko∂ç x wysoko∂ç  szeroko∂ç x wysoko∂ç

    750 x 2000 760 x 2005 686 x 1968 716 x 1983 735 x 1985      325 x 375     325 x 950      325 x 1305

    750 x 2125 760 x 2130 686 x 2093 716 x 2108 735 x 2110      325 x 375     325 x 950      325 x 1305

    764 x 2032 774 x 2037 700 x 2000 730 x 2015 749 x 2017      295 x 375     295 x 945      295 x 1305

    864 x 2032 874 x 2037 800 x 2000 830 x 2015 849 x 2017      395 x 375     395 x 945      395 x 1305

    875 x 2000 885 x 2005 811 x 1968 841 x 1983 860 x 1985      450 x 375     450 x 950      450 x 1305

    875 x 2125 885 x 2030 811 x 2093 841 x 2108 860 x 2110      450 x 375     450 x 950      450 x 1305

    964 x 2032 974 x 2037 900 x 2000 930 x 2015 949 x 2017      495 x 375     495 x 945      495 x 1305

    1000 x 2000 1010 x 2005 936 x 1968 966 x 1983 985 x 1985      575 x 375     575 x 950      575 x 1305

    1000 x 2125 1010 x 2130 936 x 2093 966 x 2108 985 x 2110      575 x 375     575 x 950      575 x 1305

         1064 x 2032 1074 x 2037  1000 x 2000   1066 x 1983  1049 x 2017     595 x 375     595 x 945      595 x 1305

         1464 x 2032 1474 x 2037  1400 x 2000   1430 x 2015  1449 x 2017     257 x 375     257 x 950      257 x 1305

         1500 x 2000 1510 x 2005  1436 x 1968   1466 x 1983  1485 x 1985     325 x 375     325 x 950      325 x 1305

         1664 x 2032 1674 x 2037  1600 x 2000   1630 x 2015  1649 x 2017     357 x 375     357 x 950      357 x 1305

         1750 x 2000 1760 x 2005  1686 x 1668   1716 x 1983  1735 x 1985     450 x 375     450 x 930      450 x 1305

         1864 x 2032 1874 x 2037  1800 x 2000   1830 x 2015  1849 x 2017     457 x 375     457 x 950      457 x 1305

         2000 x 2000 2010 x 2005  1936 x 1968   1966 x 1983  1985 x 1985     575 x 375     575 x 930      575 x 1305

         2000 x 2125 2010 x 2130  1936 x 2093   1966 x 1983  1985 x 2110     575 x 375     575 x 930      575 x 1305

**podzia∆ skrzyde∆ na ∂rodku             *** otwory przeszkleµ w wielko∂ciach specjalnych - na zapytanie
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Zakres wielko∂ci - wielko∂ci 
zestawcze

jednoskrzyd∆owe
szeroko∂ç do maks.  1250 mm
wysoko∂ç do maks.  2250 mm

dwuskrzyd∆owe
szeroko∂ç do maks.  2500 mm
wysoko∂ç do maks.  2250 mm

Wymiary szyby:
wymiary otworu przeszklenia z tabeli,
szeroko∂ç + 20 mm, wysoko∂ç + 20 mm.
Podczas sk∆adania zamówienia nale†y 
podaç typ mocowania

*  Szeroko∂ç przej∂cia w ∂wietle przy kåcie rozwarcia wynoszåcym 90°, bez uwzgl™dnienia 
   uchwytów i klamek, zmniejsza si™ o 15 mm, w przypadku drzwi dwuskrzyd∆owych o 30 mm.

O∂cie†nica opasujåca
Monta† w ∂cianie z ceg∆y. 
Kotwy pod ko∆ki 
rozporowe lub do 
zamurowania

DIN lewe DIN prawe

skrzyd∆o przechodnie DIN lewe

skrzyd∆o przechodnie DIN prawe

O∂cie†nica kåtowa.
Monta† w ∂cianie murowanej.
Kotwy pod ko∆ki rozporowe 
lub do zamurowania
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Szeroko∂ç otworu w ∂wietle

Wymiar zestawczy

Szeroko∂ç przej∂cia w ∂wietle*

Szeroko∂ç na przyldze

 Szeroko∂ç zewn. p∆yty

   ZK                                                              ZK-OIT                            ZK                                                          ZK-OIT

 W
ys

ok
o∂

ç 
ot

w
or

u 
w

 ∂
w

ie
tle

W
ym

ia
r 

ze
st

aw
cz

y

W
ys

ok
o∂

ç 
p

rz
ej

∂c
ia

 w
 ∂

w
ie

tle
*

W
ys

ok
o∂

ç 
na

 p
rz

yl
d

ze

W
ys

ok
o∂

ç 
ze

w
n.

 p
∆y

ty

Poziom 
posadzki

Poziom 
posadzki

Poziom 
posadzki

Poziom 
posadzki

**



17

10
5

30

22
22

11
8

10
7

14
0

12
9

60

39

14
7

84
8

7

10
5

30

22
22

11
8

10
7

14
0

12
9

60

39

14
7

84
8

7

Wymiary i dane monta†owe
Aluminiowe drzwi wewn™trzne AZ-40

Wielko∂ci znormowane*

         Wymiary                   Wymiary otworu           Wymiary przej∂cia               Wymiary na                 Wymiary zewn.             Wymiary szyby

      zamówieniowe                   w ∂wietle                        w ∂wietle                         przyldze                            p∆yty

    Wymiary zestawcze                       

  szeroko∂ç x wysoko∂ç    szeroko∂ç x wysoko∂ç    szeroko∂ç x wysoko∂ç    szeroko∂ç x wysoko∂ç   szeroko∂ç x wysoko∂ç  szeroko∂ç x wysoko∂ç

      750 x 2000             760 x 2005            686 x 1968             716 x 1983             735 x 1985            501 x 1739

      875 x 2000             885 x 2005            811 x 1968             841 x 1983             860 x 1985            626 x 1739

     1000 x 2000            1010 x 2005            936 x 1968             966 x 1983             985 x 1985            751 x 1739

      750 x 2125             760 x 2130            686 x 2093             716 x 2108             735 x 2110            501 x 1864

      875 x 2125             885 x 2130            811 x 2093             841 x 2108             860 x 2110            626 x 1864

     1000 x 2125            1010 x 2130            936 x 2093             966 x 2108             985 x 2110            751 x 1864

Zakres wielko∂ci 
wielko∂ci zestawcze

szeroko∂ç:   750-1250 mm
wysoko∂ç:  1875-2250 mm

Podczas sk∆adania zamówienia 
nale†y podaç typ mocowania

DIN lewe DIN prawe
* dla drzwi z o∂cie†nicå stalowå zgodnie z DIN 18111

O∂cie†nica kåtowa.
Monta† w ∂cianie 
murowanej.
Kotwy pod ko∆ki rozporowe 
lub do zamurowania

O∂cie†nica opasujåca
Monta† w ∂cianie z ceg∆y. 
Kotwy pod ko∆ki rozporowe 
lub do zamurowania

na †yczenie z poprzecznå listwå 
i górnym samozamykaczem 
(samozamykacz jest konieczny w 
przypadku drzwi dymoszczelnych)

standardowo jednoszybowe

Standardowo bez progu, 
na †yczenie z opadajåcå 
uszczelkå progowå.

*  Szeroko∂ç przej∂cia w 
∂wietle przy kåcie rozwarcia 
wynoszåcym 90°, bez 
uwzgl™dnienia uchwytów i 
klamek, zmniejsza si™ o 15 mm.

 z o∂cie†nicå kåtowå

ze specjalnie zaokråglonå o∂cie†nicå i zawiasami Globus
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Szeroko∂ç zewn. p∆yty

Szeroko∂ç zewn. p∆yty

Szeroko∂ç otworu w ∂wietle

Wymiar zestawczy

Szeroko∂ç na przyldze

Szeroko∂ç przej∂cia w ∂wietle*

Szeroko∂ç przej∂cia w ∂wietle*

Szeroko∂ç na przyldze

Wymiar zestawczy

Szeroko∂ç otworu w ∂wietle



18

Znormowane o∂cie†nice stalowe jako o∂cie†nice kåtowe lub obejmujåce 
(zgodne z DIN 18111 oraz Aprobatå Technicznå Instytutu COBR Metalplast; 
nr AT-06-0655/2003) O∂cie†nice specjalne jako o∂cie†nice kåtowe lub 
obejmujåce Trzycz™∂ciowe o∂cie†nice do szybkiego monta†u Dwuwarstwowe 
o∂cie†nice spawane O∂cie†nice do wind O∂cie†nice do drzwi przesuwnych 
O∂cie†nice do drzwi podwójnych O∂cie†nice do przedszkoli O∂cie†nice do 
sal gimnastycznych O∂cie†nice do drzwi wahad∆owych O∂cie†nice do szczelin

W ró†norodno∂ci tkwi nasza si∆a 
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Niezale†nie od tego, co planujesz, my dostarczymy odpowiedniå o∂cie†nic™: 
do drzwi, okien, przej∂ç.
O∂cie†nice o najró†niejszych kszta∆tach, kombinacjach elementów, 
do wyboru ze stali lub stali nierdzewnej (V2A lub V4A).

O∂cie†nice o licu pó∆kolistym O∂cie†nice elementowe O∂cie†nice o ∆uku 
segmentowym O∂cie†nice o ∆uku pó∆kolistym O∂cie†nice do przej∂ç 
O∂cie†nice do szpitali O∂cie†nice okienne O∂cie†nice uzupe∆niajåce  
O∂cie†nice zabezpieczajåce przed promieniowaniem O∂cie†nice z 
rowkiem   O∂cie†nice zaciskowe O∂cie†nice do przylg ozdobnych 
O∂cie†nice do na∂wietli O∂cie†nice do o∂cie†y uko∂nych O∂cie†nice o 
licu uko∂nym O∂cie†nice o ∆uku odcinkowym O∂cie†nice o ∆uku koszowym 



Hörmann: JakoÊç bez kompromisów

BRAMY GARA˚OWE 

NAP¢DY

BRAMY PRZEMYS¸OWE

TECHNIKA PRZE¸ADUNKU

DRZWI

OÂCIE˚NICE

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej 

z jednej r´ki- jako jedyny producent na mi´dzynarodowym rynku.

Produkowane sà one w wysoko wyspecjalizowanych zak∏adach, zgodnie 

z najnowszymi osiàgni´ciami techniki. Rozbudowana sieç dystrybucji 

i serwisu w Europie oraz obecnoÊç firmy w Ameryce i Chinach sprawia, 

˝e Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, 

której jakoÊç nie dopuszcza ˝adnych kompromisów.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgia Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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