
TopComfort i TopPrestige
Aluminiowe drzwi zewnętrzne

// Nowość: TopPrestige Plus: Jeszcze lepsza izolacyjność 
 w eleganckiej oprawie 



Drzwi zewnętrzne 
Hörmann są 
chronione 
prawem autorskim. 
Zastrzegamy sobie 
prawo do zmian 
technicznych 
wynikających 
z rozwoju produktu, 
a także do różnic 
w kolorystyce 
i wzornictwie. 

Powielanie, także 
częściowe, możliwe 
wyłącznie 
za naszą zgodą. 
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Aluminiowe drzwi 
zewnętrzne Hörmann ... 

Drzwi wejściowe są wizytówką Twojego domu. 

Odzwierciedlają gust właścicieli i ich 

wyobrażenia o funkcjonalności, komforcie 

i bezpieczeństwie. Tworzą centralny punkt 

architektoniczny i przykuwają uwagę. 

Jako najczęściej używany element stolarki 

otworowej są poddawane dużym obciążeniom 

mechanicznym i wystawione na działanie 

warunków pogodowych.

Ponadto drzwi zewnętrzne zapewniają 

domownikom bezpieczeństwo, zamykając 

drogę niepożądanym gościom. 

Na następnych stronach niniejszego katalogu 

firma Hörmann prezentuje szeroki asortyment 

drzwi zewnętrznych, obejmujący serie 

TopComfort, TopPrestige i TopPrestige Plus 

w różnych wzorach i wersjach wykonania, 

gdzie każdy szczegół jest potwierdzeniem 

wysokiej jakości tych drzwi. Tradycyjnie 

szczególną uwagę przykładamy do tematu 

bezpieczeństwa, komfortu i izolacyjności 

cieplnej. 

Dlatego mamy nadzieję, że kolejne strony tego 

katalogu będą dla Państwa inspiracją i że już 

wkrótce będziemy mogli zrealizować Państwa 

marzenia. 
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. . .  to komfort     
 i bezpieczeństwo 

Izolacyjność akustyczna

Ochrona przed niepogodą

Bezpieczeństwo

Izolacyjność cieplna

Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann 
obniżają koszty ogrzewania:
Drzwi zewnętrzne Hörmann są bardzo 
dobrze izolowane termicznie. Dzięki 
systemowi kształtowników z aluminium 
osiągają najwyższy z możliwych stopień 
izolacyjności.  Szczelnie zamykają 
otwór i spełniają wymagania przepisów 
o poszanowaniu energii EnEV.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann 

oszczędzają Twoje nerwy:
Dzięki drzwiom zewnętrznym Hörmann 
możesz znaczenie obniżyć w domu 
poziom hałasu dochodzącego 
z zewnątrz. 

Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann 
są odporne na przenikanie wody
opadowej.
Dzięki systemowi elastycznych 
uszczelek dostosowują się do każdej 
pogody - w czasie ulewy, deszczu czy 
śnieżycy. 

Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann 
zapewniają zwiększone bezpieczeństwo:
Najlepszą z możliwych ochronę - 
szczególnie w obrębie wejścia do domu 
- zapewniają takie standardowe 
elementy wyposażenia jak: 
przeciwwłamaniowe okucia osłonowe, 
wkładka patentowa zabezpieczona przed 
rozwierceniem i wyciągnięciem, 
masywne czopy przeciwwyważeniowe 
ze stali nierdzewnej, zawiasy odporne 
na wyrwanie oraz specjalne zamki 
zasuwkowe. 5



Dostępne wymiary:
szerokość maksymalna: 
wg obowiązującego cennika Hörmann, lecz 
w przypadku elementów bocznych 
z wypełnieniem aluminiowym (A, AF) 1050 mm, 
z wypełnieniem z tworzywa sztucznego (K) 
950 mm.

wysokość maksymalna:
2250 mm bez naświetla, 2400 mm z naświetlem
(konstrukcja ryglowa - 1 wspólna rama 
konstrukcyjna), 2800 mm z naświetlem 
(konstrukcja łączona - 2 oddzielne ramy 
konstrukcyjne).

Systemy zewnętrznych drzwi aluminiowych - 
niepowtarzalna jakość i wyposażenie

Spośród wzorów drzwi zewnętrznych Hörmann istnieją 

do wyboru trzy różne warianty wykonania, które zasadniczo 

zmieniają wygląd drzwi i różnią się też terminem dostawy. 

 * piaskowane na całej powierzchni
 ** maksymalna wysokość według cennika
 *** standardowo dla powierzchni   
  Decograin® Golden Oak

Wzór wypełnienia jest zintegrowany 
z przylgą skrzydła drzwiowego, dlatego 
profil skrzydła jest zawsze widoczny 
od zewnątrz. 

Widok od zewnątrz 45 A

Widok od wewnątrz 45 A

Głębokość 
montażowa

97 mm 

Od wewnątrz zaokrąglona, przycięta na 
skos listwa przyszybowa z uszczelką.
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TopComfort i TopPrestige
termin dostawy ok. 3-4 tygodnie

Jednoskrzydłowe drzwi zewnętrzne 
z uchwytami, zamkami i wariantami 
wyposażenia jak przedstawiono 
na zdjęciach, 
a także z opisanym rodzajem 
przeszklenia (z wyjątkiem wzorów 
100, 101 i 203), wykonanie 
w kolorze białym RAL 9016,
15 wzorów dostępnych również 
w eleganckim kolorze Hörmann 
CH 703 oraz wzory drzwi 
z powierzchnią Hörmann 
Decograin® Golden Oak.

Wymiary maksymalne ramy RAM:
z wypełnieniem aluminiowym (A, AF)
1250 x 2250 mm (szer. x wys.),
z wypełnieniem z tworzywa sztucznego (K)
1150 x 2250 mm (szer. x wys.).

TopComfort i TopPrestige
termin dostawy ok. 4-5 tygodni

Drzwi zewnętrzne TopComfort 
i TopPrestige ze stałym elementem 
bocznym lub/i naświetlem lub/i 
z systemem skrzynek listowych 
oraz wzory 100, 101 i 203 są 
dostępne z niżej opisanym 
przeszkleniem izolacyjnym 
w elemencie bocznym/naświetlu:

z zewnątrz/wewnątrz
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG/przezroczyste 
• Float Parsol brąz
• Chinchilla białe
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG/Gotik białe
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG /Mastercarré
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG /Masterpoint
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG /Parsol szare
• Antelio srebrne/przezroczyste bezpieczne 
 szkło zespolone VSG 
• Antelio srebrne/szkło float piaskowane
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG/szkło Float* 
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG klar/Parsol szare*
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG klar/Pave
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG/Satinato 
• Stopsol niebieskie/przezroczyste bezpieczne 
 szkło zespolone VSG 
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG klar/Stopsol szare*
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG klar/Stopsol niebieskie*
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG/Reflo**
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG/Madras Silk
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG/przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG
• Przezroczyste bezpieczne szkło zespolone 
 VSG /Chinchilla

Głębokość 
montażowa  
80 mm

TopComfort
Drzwi z widoczną od 
zewnątrz ramą skrzydła 
drzwiowego

Zaokrąglona rama ozdobna 
(opcjonalnie)***



TopPrestige
Drzwi z niewidoczną od 
zewnątrz ramą skrzydła 
drzwiowego

Wąskie zawiasy rolkowe w kolorze 
RAL 9016.

Profil skrzydła drzwiowego jest 
od zewnątrz całkowicie zakryty 
przez wypełnienie. Dlatego w tej 
droższej wersji drzwi z wypełnieniem 
zakrywającym skrzydło, profil skrzydła 
nie jest widoczny od zewnątrz. 

  Zalety drzwi TopPrestige Plus
 ● ekskluzywny wygląd także    
  od strony wewnętrznej dzięki 
  specjalnej wersji wykonania 
  zakrywającej skrzydło
 ● wąskie, eleganckie zawiasy   
  rolkowe
 
 

●  ekstremalnie zwiększona   
  izolacyjność cieplna, między  
  innymi dzięki potrójnemu  
  przeszkleniu w standardzie
 ● Drzwi TopPrestige Plus   
  idealnie nadają się do
  domów energooszczędnych.
 ● Obniżają koszty ogrzewania.

Widok od zewnątrz 45 AF

Widok od wewnątrz45 AF

Jedyny w swoim rodzaju, wąski, 
zaokrąglony na obwodzie profil skrzydła 
bez listwy przyszybowej oraz bez 
widocznej uszczelki od środka. 

Profil skrzydła jest niewidoczny także 
od wewnątrz. Tak jest po prostu 
elegancko.

Głębokość 
montażowa 

 80 mm

Głębokość 
montażowa 

 80 mm

Program „Szybka Dostawa”

Widok od zewnątrz 45 AF

Widok od wewnątrz45 AF
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TopPrestige Plus
termin dostawy ok. 7-8 tygodni

Jednoskrzydłowe drzwi zewnętrzne 
TopPrestige Plus ze stałym 
elementem bocznym i naświetlem, 
przedstawionymi uchwytami, 
zamkiem i wariantami wyposażenia 
oraz z opisanym rodzajem 
przeszklenia. Wykonanie w kolorze 
białym RAL 9016 i przedstawionych 
wzorach w kolorze CH 703 
i Golden Oak. 

Wymiary maksymalne ramy RAM:
1200 x 2200 mm (szer. x wys.),
Elementy boczne i przeszklenie naświetla jak 
w TopComfort/ TopPrestige, jednak przeszklenie 
izolacyjne (potrójne).

Profil skrzydła drzwiowego jest od 
zewnątrz całkowicie zakryty przez 
wypełnienie. Dlatego w tej droższej wersji 
drzwi z wypełnieniem zakrywającym 
skrzydło, profil skrzydła nie jest widoczny 
od zewnątrz. 

TopPrestige-Plus
Drzwi z niewidoczną od 
zewnątrz i wewnątrz ramą 
skrzydła drzwiowego



Zestawienie wszystkich drzwi zewnętrznych 
z programu „Szybka Dostawa“ . . .
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. . . TopComfort, TopPrestige 
 i TopPrestige Plus. 
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Uchwyt HÖ 100 ze stali 
nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz bezpieczne 
szkło zespolone VSG, 
wewnątrz Satinato białe

Zadaszenie z profili 
aluminiowych, kolor biały 
RAL 9016 łącznie ze 
szkłem akrylowym
wymiary 2000 x 1000 mm

605

TopPrestige

182 AF
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Uchwyt HÖ 100 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste 
zespolone szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz 
Stopsol szare z piaskowanym pasami.

Element boczny 
z przeszkleniem 
wzór 188 MG (pasujący 
wyglądem do wzoru 
drzwi), z zewnątrz 
zespolone szkło 
bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Stopsol 
szare, piaskowane, 
z przezroczystymi 
pasami poziomymi

188 A TopComfort 
z bramą garażową z motywem 
zbliżonym wyglądem do motywu 
drzwi

TopPrestige

188 A
TopComfort 
na górnym 

zdjęciu 

188 AF

188 MG

Program „Szybka Dostawa”
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Drzwi i elementy boczne 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne (VSG), wewnątrz 
Parsol szare, piaskowane, 
z przezroczystymi pasami 
poziomymi
Element boczny 
z przeszkleniem wzór 
45 MG (pasujący 
wyglądem do wzoru drzwi)
i blachą cokołową 
ze stali nierdzewnej 
(opcjonalnie).

45 MG

TopPrestige

45 A
TopComfort 
na zdjęciu - 

strona 13

45 AF

Uchwyt HÖ 200 ze stali
nierdzewnej na wypełnieniu 

aluminiowym, blacha 
cokołowa ze stali 

nierdzewnej

12
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Uchwyt HÖ 200 ze 
stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Float, piaskowane 
z przezroczystymi 
poprzecznymi paskami.

Zadaszenie z profili 
aluminiowych w kolorze 
Hörmann CH 703, ze 
szkłem akrylowym
wymiary 2000 x 1000 mm

605

TopPrestige 
w kolorze Hörmann 
CH 703 
Od wewnątrz biały 
RAL 9016

45-5 AF
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TopPrestige 
powierzchnia 
Hörmann Decograin® 
Golden Oak, 
standardowo 
z zaokrągloną ramą 
maskującą, od 
wewnątrz biały 
RAL 9016. 

45-5 AF

Uchwyt HÖ 200 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz Float, 
piaskowane z przezroczystymi 
poprzecznymi paskami.
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47 A

TopPrestige 
na zdjęciu 
po prawej

47 AF

Elementy boczne z przeszkleniem izolacyjnym, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne VSG, wewnątrz 
Parsol szary, piaskowane, z przeźroczystym brzegiem w 
kierunku uchwytu. Uchwyt ze stali nierdzewnej HÖ 100 na 
wypełnieniu aluminiowym.

Uchwyt HÖ 100 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste 
zespolone szkło bezpieczne VSG, wewnątrz Parsol 
szary, piaskowane z przezroczystym brzegiem 
w kierunku uchwytu.

Możliwość wbudowania 
skrzynki na listy, 
mikrofonu, przycisku 
dzwonka i oświetlenia. 
Więcej informacji - 
patrz strona 69. 

16

TopComfort



TopComfort 
na zdjęciu

41 A

Uchwyt HÖ 100 ze 
stali nierdzewnej na 
wypełnieniu 
aluminiowym.
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz 
przezroczyste 
zespolone szkło 
bezpieczne VSG, 
wewnątrz Parsol 
szary, piaskowane 
z przezroczystym 
brzegiem w 
kierunku uchwytu 
i dużą aplikacją ze 
stali nierdzewnej.

Zadaszenie odbiorcy
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TopPrestige 
na zdjęciu

174 AF

Uchwyt HÖ 500 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz Stopsol szare, w połowie 
przejrzyste, w połowie piaskowane.

18



Więcej informacji - patrz strona 69. 
Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, blacha 
cokołowa ze stali nierdzewnej. Szkło 
izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste 
bezpieczne szkło zespolone VSG, 
wewnątrz Pave białe
Opcjonalnie:
Możliwość wbudowania skrzynki na 
listy, mikrofonu, przycisku dzwonka 
i oświetlenia. 

Szczegół wzoru 177,
podświetlony od wewnątrz.

Szczegół wzoru 174

TopPrestige 
na zdjęciu, 
z elementem 
bocznym

177 AF

19



700 AF
TopPrestige 

z przeszklonymi 
elementami 

bocznymi 
wzór 700 MG 

(pasującymi 
wyglądem do 
wzoru drzwi)

.

TopPrestige 
powierzchnia 
Hörmann Decograin® 
Golden Oak, 
standardowo 
z zaokrągloną ramą 
maskującą, od wewnątrz 
biały RAL 9016. 

65 AF Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym. Szkło 
izolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), 

wewnątrz Float, piaskowane 
z przezroczystymi pasami 
poziomymi.

20



TopComfort 
w kolorze białym 
RAL 9016

65 A

TopPrestige 
na zdjęciu, w kolorze Hörmann 
CH 703, od wewnątrz biały RAL 9016.

65 AF

Uchwyt HÖ 600 ze 
stali nierdzewnej 
na wypełnieniu 
aluminiowym. 
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz 
Float, piaskowane 
z przezroczystymi 
pasami poziomymi. 

TopPrestige 

700 AF

Uchwyt HÖ 600 ze 
stali nierdzewnej 
na wypełnieniu 
aluminiowym.
Przeszklenie 
specjalne: z zewnątrz 
bezpieczne szkło 
pojedyncze ESG 
fasetowane na 
obwodzie, brzeg 
z nadrukiem, wewnątrz 
Reflo z ornamentem 
rowkowym.

Wzór 65 AF
TopPrestige z elementami bocznymi 
z przeszkleniem wzór 65 MG (pasującymi wyglądem 
do wzoru drzwi). Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz Float, 
piaskowane, z przezroczystymi pasami poziomymi.
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Na zdjęciu z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

TopPrestige

65-8 AF

Wzory 65-8 i 65-9 
z uchwytem HÖ 600 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło izolacyjne, 
z zewnątrz bezpieczne szkło 
zespolone VSG z wkładem 
z prawdziwego drewna 
fornirowanego, wewnątrz 
przezroczyste szkło Float. 

Wzór 65-8
wkład z drewna fornirowanego - 
klon kanadyjski.

Wzór 65-9
wkład z drewna fornirowanego -
Black Cherry (czereśnia).

TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

65-9 AF NOWOŚĆ
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TopPrestige 
w kolorze Hörmann 
CH 703

Na zdjęciu z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

65-8 AF

TopPrestige 
w kolorze Hörmann 
CH 703

Na zdjęciu z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

65-9 AF

Od wewnątrz 
biały RAL 9016

Od wewnątrz 
biały RAL 9016

23
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Uchwyt 38-2
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Parsol szare, piaskowane, 
z przezroczystymi pasami 
poziomymi.

Element boczny z przeszkleniem 
izolacyjnym, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz 
Parsol szare, z przezroczystymi 
pasami poziomymi.

659 MG

TopPrestige 
z elementami 
bocznymi MG 

(pasującymi 
wyglądem do 
wzoru drzwi)

659 AF

38-1
Ekskluzywny 
uchwyt ze stali 
nierdzewnej, 
wysokiej 
jakości 
rozwiązanie 
alternatywne 
dla uchwytu 
38-2. 
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TopComfort 
z przeszklonym 

elementem bocznym, 
wzór 689 MG 

(pasującym wyglądem 
do wzoru drzwi).
Drzwi i elementy 

boczne, szkło 
izolacyjne, z zewnątrz 

przezroczyste 
zespolone szkło 

bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Parsol szare, 

piaskowane, 
z przezroczystymi 

pasami poziomymi.

689 A

Zadaszenie z profili 
aluminiowych, kolor 
biały RAL 9016
w komplecie ze szkłem 
akrylowym
Wymiary (mm) 2000 x 1000

505

TopPrestige 
na zdjęciu po lewej

Uchwyt 38-2
Wypełnienie aluminiowe, 
blacha cokołowa ze stali 
nierdzewnej

689 AF
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Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym. 
Szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Parsol szare, piaskowane, 
z przezroczystymi pasami poziomymi.

TopPrestige
Na zdjęciu 

z zaokrągloną 
ramą maskującą 

(opcjonalnie). 

697 AF

Zadaszenie z profili wykonanych ze stali 
nierdzewnej, w komplecie szkło akrylowe 
Wymiary (mm) 1600 x 900 

105
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TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

667 AF

TopPrestige 
w kolorze Hörmann 
CH 703, od 
wewnątrz biały 
RAL 9016.

Na zdjęciu 
z zaokrągloną ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

667-5 AF

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym. Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz Parsol 
szare, piaskowane, z przezroczystymi pasami 
poziomymi.

667-5 i 697-5
TopPrestige, szkło izolacyjne, z zewnątrz zespo-
lone szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz Float, 
piaskowane z przezroczystymi pasami poziomymi.

TopPrestige 
jak na zdjęciu, 

bez 
elementów 
bocznych, 
w kolorze 

Hörmann CH 703, 
od wewnątrz 

biały RAL 9016.

Na zdjęciu 
z zaokrągloną 

ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

697-5 AF
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680 AF

Uchwyt HÖ 700 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym.
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz bezpieczne 
szkło zespolone VSG, 
wewnątrz Pave białe

TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703, 
od wewnątrz biały RAL 9016.

680 AF

Szczegół
Wzór 680, 
podświetlany 
od wewnątrz 

28

TopPrestige
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TopPrestige 

676 AF

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz Parsol 
szare, piaskowane, z przezroczystymi 
kwadratami u góry i na dole.
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TopPrestige 
 w kolorze Hörmann 

CH 703, od 
wewnątrz biały 

RAL 9016.

650 AF

Zadaszenie 
z profili 

aluminiowych 
w kolorze 
RAL 9016

Wymiary (mm)
2000 x 1000

405

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
bezpieczne szkło zespolone VSG, 
wewnątrz Pave białe

TopPrestige 

650 AF
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Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym.
650-8 wkład z drewna fornirowanego - klon kanadyjski
650-9 wkład z drewna fornirowanego - Black Cherry (czereśnia).

TopPrestige

Na zdjęciu 

z zaokrągloną 

ramą maskującą 

(opcjonalnie). 

650-8 AF

TopPrestige 
w kolorze Hörmann 
CH 703, od wewnątrz 
biały RAL 9016,
z elementem bocznym

Uchwyt HÖ 700 ze 
stali nierdzewnej 
na wypełnieniu 
aluminiowym.
Na zdjęciu 
z zaokrągloną ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

650-9 AF
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Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym. 

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym.

Wzory 650 i 680 dostępne 
w wersji z wkładem 
z drewna fornirowanego. 
650-8/ 680-8 szkło izolacyjne, 
z zewnątrz bezpieczne szkło 
zespolone VSG ze specjalnym 
wkładem z fornirowanego 
drewna klonu kanadyjskiego, 
wewnątrz przezroczyste szkło 
Float.
650-9/ 680-9 szkło 
izolacyjne, z zewnątrz 
bezpieczne szkło zespolone 
VSG ze specjalnym wkładem 
z fornirowanego drewna Black 
Cherry (czereśnia), wewnątrz 
przezroczyste szkło float.

TopPrestige

w kolorze Hörmann CH 703, 

od wewnątrz biały RAL 9016,

Na zdjęciu z zaokrągloną 

ramą maskującą 

(opcjonalnie). 

680-9 AF

TopPrestige

Na zdjęciu 

z zaokrągloną 

ramą maskującą 

(opcjonalnie). 

680-8 AF
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Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz bezpieczne szkło zespolone VSG, 
wewnątrz Pave białe, blacha cokołowa ze stali nierdzewnej

TopPrestige 

62 AF

Zadaszenie z profili 
wykonanych ze stali 
nierdzewnej, w komplecie 
szkło akrylowe
wymiary 1600 x 900 mm

105
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TopComfort

75 A

Wypełnienie aluminiowe, uchwyt 38-2,
szkło izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste 
bezpieczne szkło zespolone VSG, wewnątrz 
Mastercarré białe.

Wypełnienie aluminiowe, uchwyt 38-2,
szkło izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste 
bezpieczne szkło zespolone VSG, wewnątrz 
Mastercarré białe.

TopPrestige

75 AF
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TopComfort 

2 A

TopPrestige 

3 AF

Wypełnienie aluminiowe, uchwyt 14-1,
szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), wewnątrz Float, 
piaskowane, z niebieskimi aplikacjami 
w przestrzeni międzyszybowej. 

Wypełnienie aluminiowe, uchwyt 38-2,
szkło izolacyjne, jak przeszklenie wzór 2, 
tylko dodatkowo z piaskowanymi 
kwadratami
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Uchwyt HÖ 600 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 

aluminiowym.
Szkło izolacyjne, 

z zewnątrz Antelio 
srebrne, wewnątrz Float 

piaskowane.

TopPrestige

686 AF
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TopPrestige 
z elementami 
bocznymi i 
naświetlami

Uchwyt HÖ 700 ze 
stali nierdzewnej 
na zamkniętym 
wypełnieniu 
aluminiowym, 
blacha cokołowa 
ze stali nierdzewnej.

860 AF
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Uchwyt HÖ 400 ze 
stali nierdzewnej 
na wypełnieniu 
aluminiowym, boczne 
aplikacje i blacha 
cokołowa ze stali 
nierdzewnej, 
z zewnątrz 
przezroczyste 
zespolone szkło 
bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Stopsol 
niebieskie, 
piaskowane, 
z przezroczystymi 
pasami poziomymi

TopPrestige 

165 AF

Uchwyt 38-2
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz bezpieczne 
szkło zespolone VSG, 
wewnątrz Mastercarré.

TopPrestige 

185 AF

Uchwyt HÖ 700
z wzoru 860

TopPrestige
Uchwyt 38-2 

z kwadratami 
i blachą cokołową 

ze stali nierdzewnej 

866 AF
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Elementy boczne z przeszkleniem wzór 861 MG 
(pasujące wyglądem do wzoru drzwi), szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Float, piaskowane, z przezroczystymi 
poprzecznymi paskami. Uchwyt HÖ 700 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym.

TopPrestige
z elementami 

bocznymi
powierzchnia 

Hörmann 
Decograin® 

Golden Oak, 
standardowo 

z zaokrągloną 
ramą maskującą, 

od wewnątrz 
biały RAL 9016. 

861 AF
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TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną ramą 
maskującą (opcjonalnie). 

861 AF

Uchwyt HÖ 300 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, blacha 
cokołowa ze stali nierdzewnej.

TopComfort 
z elementem bocznym

693 A

TopPrestige 
z przeszklonym 
elementem 
bocznym, wzór 
861 MG (pasującym 
wyglądem do wzoru 
drzwi)
.

861 AF
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TopPrestige 
z elementem 
bocznym

170 AF

Zadaszenie odbiorcy

42

Na zdjęciu z przeszklonym 
elementem bocznym wzór 
170 MG (pasujący wyglądem 
do wzoru drzwi)
Uchwyt HÖ 300 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym i blacha 
cokołowa ze stali nierdzewnej, 
szkło izolacyjne, z zewnątrz 
bezpieczne szkło zespolone 
VSG, wewnątrz przezroczyste 
szkło Float z piaskowanymi 
kwadratami.



TopComfort

173 A

Uchwyt HÖ 300 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym i blacha 
cokołowa ze stali nierdzewnej, szkło 
izolacyjne, z zewnątrz bezpieczne szkło 
zespolone VSG, wewnątrz Pave białe.
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Uchwyt 38-1
Szkło izolacyjne, z 
zewnątrz przezroczyste 
bezpieczne szkło 
zespolone VSG, 
wewnątrz Pave białe

TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną 
ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

110 AF

TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną 
ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

140 AF

Uchwyt 38-1
Szkło izolacyjne, z 
zewnątrz przezroczyste 
bezpieczne szkło 
zespolone VSG, 
wewnątrz Pave białe
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Uchwyt 38-1
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone 
szkło bezpieczne (VSG) 
z piaskowanym 
pasami, wewnątrz Satinato 
z piaskowanym pasami

Uchwyt 38-1
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone 
szkło bezpieczne (VSG) 
z piaskowanym 
pasami, wewnątrz Satinato 
z piaskowanym pasami 

TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną 
ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

136 AF

TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną 
ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

166 AF
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40 MG
wzór przeszklenia 
elementów bocznych 
MG (pasujących 
wyglądem do wzoru 
drzwi), szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), 
częściowo matowane, 
wewnątrz przezroczyste 
Float, częściowo 
matowane (efekt 3-D).

TopPrestige, 
bez elementów bocznych, w kolorze 
Hörmann CH 703, od wewnątrz biały 
RAL 9016. Na zdjęciu z zaokrągloną 
ramą maskującą (opcjonalnie). 

40 AF
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TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

40 AF

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym, szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne (VSG), 
częściowo matowane, wewnątrz przezroczyste 
Float, częściowo matowane (efekt 3-D).
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TopPrestige
z elementem bocznym, 
w kolorze Hörmann CH 703, 

od wewnątrz biały RAL 9016.
Na zdjęciu z zaokrągloną ramą 
maskującą (opcjonalnie). 

40-8 AF

TopPrestige 
w kolorze Hörmann CH 703, 
od wewnątrz biały RAL 9016.

40-9 AF Na zdjęciu z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 
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Wzory 40-8 i 40-9 
Uchwyt HÖ 550 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
bezpieczne szkło zespolone 
VSG ze specjalnym wkładem 
z prawdziwego drewna 
fornirowanego, wewnątrz 
przezroczyste szkło Float.

Wzór 40-8
wkład z drewna 
fornirowanego - klon 
kanadyjski.

Wzór 40-9
Black Cherry (czereśnia).

TopPrestige
Na zdjęciu z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

40-9 AF

TopPrestige
Na zdjęciu z zaokrągloną 
ramą maskującą 
(opcjonalnie). 

40-8 AF
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Zadaszenie z profili 
aluminiowych 

w kolorze RAL 9016, 
w komplecie pokrycie 

zadaszenia, szkło 
akrylowe i nakładana 

blacha ze stali 
nierdzewnej.

Wymiary (mm) 1600 x 900

705

TopPrestige 

694 AF Uchwyt HÖ 700 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym.
szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz Reflo, 
ze szlifowanym krzyżowo 
ornamentem do przestrzeni 
międzyszybowej. 
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TopPrestige
Na zdjęciu 
z zaokrągloną ramą 
maskującą 
(opcjonalnie). 

675 AF

Uchwyt HÖ 700 ze 
stali nierdzewnej na 
wypełnieniu 
aluminiowym. 
szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz 
Reflo, ze szlifowanym 
krzyżowo 
ornamentem 
do przestrzeni 
międzyszybowej. 

Uchwyt 38-1
szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz 
Reflo, ze szlifowanym 
krzyżowo 
ornamentem
do przestrzeni 
międzyszybowej. 

TopPrestige 
jak na zdjęciu, 
powierzchnia 
Hörmann Decograin® 
Golden Oak, 
standardowo 
z zaokrągloną 
ramą maskującą, 
od wewnątrz biały 
RAL 9016. 

694 AF
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Uchwyt 14
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz 
bezpieczne szkło 
zespolone VSG, 
wewnątrz Madras.

TopPrestige 
z elementem 
bocznym

413 AF

TopPrestige 

402 AF

Uchwyt 14-2
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne 

(VSG), wewnątrz Reflo, 
częściowo piaskowane 

z ornamentami szlifowanymi.

Szczegół wzoru 402
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Zadaszenie z profili aluminiowych w kolorze białym 
RAL 9016, w komplecie pokrycie zadaszenia, szkło 
akrylowe i nakładana blacha ze stali nierdzewnej.
wymiary 1600 x 900 mm

705

TopPrestige 
z przeszklonym 
elementem bocznym, 
wzór 402 MG (pasującym 
wyglądem do wzoru 
drzwi).

402 AF
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TopPrestige 

677 AF

Uchwyt HÖ 600 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym.
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne (VSG), 
wewnątrz przezroczyste szkło Float 
z piaskowanymi kwadratami.

54



TopComfort 
z elementami 

bocznymi

449 AF
TopPrestige, 
zdjęcie na 
stronie 54

449 A Uchwyt 38-1
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz Reflo 
z ornamentem rowkowym 
w kształcie kwadratów.

Na zdjęciu z wąskimi elementami 
bocznymi po obu stronach, 
dopasowanymi do wzoru drzwi. 

Szczegół wzoru 449
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Element 
boczny 

dopasowany 
do wzoru 

drzwi, 
uchwyt 81-1.

56



Uchwyt 81-1
Wypełnienie z tworzywa 
sztucznego, przeszklenie 
izolacyjne, z zewnątrz Parsol 
brąz, zakończone łukiem, 
wewnątrz Chinchilla białe.

Uchwyt 29
Wypełnienie z tworzywa 
sztucznego, szkło 
izolacyjne, z zewnątrz 
Float przezroczyste, 
wewnątrz Gotik białe.

TopComfort 

437 K
TopComfort 

76 K

Wąski element boczny z prawej strony, 
dopasowany do wzoru drzwi.

57



Wąskie elementy 
boczne, dopasowane 
do wzoru drzwi.

Uchwyt 14-2
Wypełnienie z tworzywa 
sztucznego, szkło 
izolacyjne, z zewnątrz 
bezpieczne szkło 
zespolone VSG, 
w przestrzeni 
międzyszybowej 
Satinato fasetowane, 
z rowkami.

TopComfort 
z elementami 

bocznymi

611 K
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Uchwyt 92-2
Wypełnienie z tworzywa 
sztucznego z zewnątrz 
i wewnątrz, profilowane, 
z ramą ornamentową. 
Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz 
przezroczyste Float, 
wewnątrz Gotik białe.

TopComfort 

74 K

TopComfort 
Uchwyt 14-2
Wypełnienie 
z tworzywa 

sztucznego, 
specjalnie barwione 

szkło izolacyjne 3-D. 

827 K
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Pomaluj 
Swój Świat!

Wzór 689 A w kolorze RAL 3011

Swoje wymarzone 

drzwi możesz mieć 

w dowolnym 

atrakcyjnym kolorze, 

a nie tylko w naszym 

standardowym kolorze 

białym RAL 9016 

(dłuższy termin 

dostawy, inna cena).

Do Twojej dyspozycji 

pozostaje cała paleta 

kolorów RAL. 
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RAL 7016 
szary antracyt

680 AF

RAL 9006 
białe aluminium

860 AF

RAL 5014 
gołębi

45 AF

Rama w kolorze Hörmann CH P7,
wypełnienie w kolorze Hörmann CH R7.

75 AF

Rama w kolorze RAL 9006 białe aluminium.
Wypełnienie w kolorze Hörmann CH G4.

177 AF

RAL 6005 
zielony

694 AF

Program Vario
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Float, przezroczyste, piaskowane

Na tej i następnej 

stronie zebraliśmy 

najważniejsze rodzaje 

przeszkleń. 

Istnieje również 

możliwość 

zamontowania 

w Twoich drzwiach 

zewnętrznych innych 

przeszkleń (dłuższy 

termin dostawy i inna 

cena). Wybierz sam 

odpowiednie 

przeszklenie jako 

element kształtujący 

styl Twoich drzwi. 

Przedstawione na 

zdjęciach rodzaje 

szkła, mimo 

pomniejszenia, 

wiernie oddają typowy 

charakter 

struktur i ornamentów. 

Indywidualne przeszklenia do Twoich 
drzwi zewnętrznych Hörmann

Parsol, szare, piaskowane Stopsol, szare, piaskowane 

Stopsol, niebieskie, piaskowane Mastercarré Masterpoint

Masterray Masterligne Pave, białe

597, białe Royal Trio, białe Flûtes
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504 białe Silk białe, tłoczone Szkło ornamentowe 
Chinchilla, białe

Spotlyte, białe Szkło ornamentowe Gotik, białe Szkło ornamentowe Gotik, brąz

Szkło ornamentowe Barock, białe Szkło ornamentowe Silvit 178, 
brąz 

Szkło ornamentowe Niagara, 
białe

Kathedral, białe Szkło ornamentowe Gußantik, 
białe

Madras Silk, trawione

Royal Flash, białe

Reflo z ornamentem szlifowanym

Szkło ornamentowe Delta, brąz
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Inne uchwyty drzwiowe.

Stal nierdzewna, na 
środku z dekorem

14-1

Stal nierdzewna, 
matowa, 
szczotkowana

14-2

Stal nierdzewna, na 
środku z dekorem

38-1
Stal nierdzewna, 
matowa, 
szczotkowana

38-2

Mosiądz 
polerowany

81-1

Tworzywo 
sztuczne, biały

21-1

Tworzywo sztuczne, 
czarny

21-2

Stal nierdzewna 
szczotkowana

91-2
Stal nierdzewna 
szczotkowana

92-2

Stal nierdzewna, 
matowana

11-1

Do drzwi zewnętrznych 

prezentowanych w niniejszym 

katalogu dobraliśmy zewnętrzne 

uchwyty pasujące do danego 

wzoru. 

Istnieje również możliwość 

wyboru innych uchwytów - 

według własnego upodobania. 

Przedstawiamy je na kolejnych 

dwóch stronach (dłuższy 

termin dostawy i inna cena). 
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Stal nierdzewna
matowa, 
szczotkowana

HÖ 500

Stal nierdzewna
matowa, szczotkowana

HÖ 400

Stal nierdzewna
matowa, szczotkowana
uchwyt z dekorem

HÖ 900
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Szyld podłużny
Komplet przeciw-
włamaniowy, biały

61-4
Szyld podłużny
Komplet przeciw-
włamaniowy, 
aluminium

61-1
Szyld podłużny
Komplet 
przeciwwłamaniowy, 
z płaskim uchwytem od 
zewnątrz, biały 

62-4
Mosiądz masywny, 
oksydowany

29-1

Aluminium, biały

26-1

Tworzywo sztuczne, 
białe 27-2 Tworzywo 
sztuczne, czarne

27-1
Stal nierdzewna 
szczotkowana

94-226-2
Aluminium, brązowy 
(lub RAL do wyboru) 

62-1
Szyld podłużny
Komplet przeciw-
włamaniowy, 
z płaskim 
uchwytem od 
zewnątrz, aluminium 
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Stal nierdzewna
matowa, 
szczotkowana

HÖ 550
Stal nierdzewna
matowa, 
szczotkowana

HÖ 600

Stal nierdzewna, na 
środku z dekorem

HÖ 700
Stal nierdzewna
matowa, 
szczotkowana

HÖ 300
Stal nierdzewna
matowa, 
szczotkowana

HÖ 200
Stal nierdzewna
matowa, 
szczotkowana

HÖ 100
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Drzwi zewnętrzne Hörmann 
ze szczeblinami . . .

Drzwi ze szczeblinami są bardzo popularne, 

ponieważ zapewniają niemal nieograniczone 

możliwości aranżacji poprzez podział 

szczeblin, asortyment przeszkleń oraz 

kombinację szkła i innych wypełnień. Dlatego 

drzwi ze szczeblinami wyróżniają się na tle 

innych drzwi zewnętrznych. Ten wariant 

wykonania umożliwia realizację niemal każdego 

indywidualnego projektu drzwi. 

z elementem bocznym
Produkcja na indywidualne 
zamówienie inwestora. 
Panel aluminiowy jako 
wypełnienie i szkło 
izolacyjne do drzwi.

Uchwyt 92- 2,
szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne (VSG), 
wewnątrz Float, piaskowane 
(termin dostawy wynosi ok. 
4-5 tygodni) bez elementu 
bocznego.
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262 264 240 
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Uchwyt 94-2
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
Mastercarré, wewnątrz bezpieczne 
szkło zespolone VSG

100
Uchwyt 38-2
Szkło izolacyjne, z zewnątrz 
Mastercarré, wewnątrz bezpieczne 
szkło zespolone VSG

101

Wzory 100 i 101 w kolorze białym 
RAL 9016 (termin dostawy 
ok. 4-5 tygodni)

Te drzwi 
zewnętrzne 
zostały 
wyprodukowane 
na indywidualne 
zamówienie 
inwestora. 
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. . . i z systemem skrzynek listowych.

Otwory na listy są zamontowane w 

ocieplanym panelu aluminiowym wraz 

z przyciskiem dzwonka, włącznikiem światła 

i mikrofonem, całość jest zintegrowana 

w wysokiej jakości maskownicy ze stali 

nierdzewnej. Nie musisz już wykonywać 

kosztownych otworów w ścianie pod 

skrzynkę na listy, wystarczy zamontować 

element boczny. 

dom 6-rodzinny, układ 3-rzędowy

Uwaga:
Systemowe skrzynki 
na listy jak na zdjęciu
termin dostawy 
ok. 4-5 tygodni

75 A TopComfort
Uchwyt 38
Element boczny z systemem 
skrzynek listowych dla domu 
czterorodzinnego 
(po 1 rzędzie skrzynek 
w każdym elemencie).

Wzory 100 i 101
również z elementami 
bocznymi, naświetlami 
i szczeblinami 
poprzecznymi, 
dostępne z programu 
„Szybka Dostawa“. 
Uwaga: termin 
dostawy ok. 4-5 tygodni

dom jednorodzinny, 
układ 1-rzędowy

dom 2-rodzinny, 
układ 1-rzędowy

Przykłady rozwiązań: 

dom 4-rodzinny, 
układ 2-rzędowy

Uchwyt 27-1
Element boczny 
z systemem skrzynek 
listowych dla domu 
6–cio rodzinnego 
(układ 3-szeregowy).
Przeszklenie 
termoizolacyjne, 
z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz 
Mastercarré. 

101 
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Uchwyt ze stali 
nierdzewnej na 

wypełnieniu aluminiowym, 
drzwi w kolorze Hörmann 
CH 703. Szkło izolacyjne, 
z zewnątrz przezroczyste 

zespolone szkło bezpieczne 
(VSG), wewnątrz Float, 

piaskowane, z przezroczystymi 
pasami poziomymi.

45-5 AF

Zadaszenie z profili 
aluminiowych w RAL 9016, 
w komplecie ze szkłem 
akrylowym,
wymiary 2000 x 1000 mm

605

Zadaszenie z profili 
aluminiowych w kolorze 
Hörmann CH 703, 
w komplecie ze szkłem 
akrylowym,
wymiary 2000 x 1000 mm

605

Zadaszenie z profili aluminiowych 
w kolorze RAL 9016, w komplecie 
pokrycie zadaszenia, szkło akrylowe 
i nakładana blacha ze stali 
nierdzewnej, wymiary 1600 x 900 mm

705
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Zadaszenie z profili 
aluminiowych w RAL 9016, 

w komplecie ze szkłem 
akrylowym, wymiary

2000 x 1000 mm

505

Zadaszenie z profili 
aluminiowych w RAL 9016, 

w komplecie ze szkłem 
akrylowym, wymiary

2000 x 1000 mm

405

Zadaszenie z profili 
wykonanych ze stali nierdzewnej, 

w komplecie szkło akrylowe, 
wymiary 1600 x 900 mm

wymiary
2000 x 1000 mm

Osłona boczna z profili wykonanych 
ze stali nierdzewnej, przeszklenie 

z pojedynczego szkła zespolonego 
ESG, wysokość 2000 mm, głębokość 

900 mm (u góry).

105

Odpowiednie zadaszenie, które będzie 

chronić Ciebie i Twoich gości przed 

niepogodą, może całkowicie odmienić 

wygląd wejścia do Twojego domu. 

Do dyspozycji istnieje szereg różnych 

modeli, które spełniają wszelkie życzenia 

dotyczące indywidualnej aranżacji 

wejścia do domu. 
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Sprawdzone zadaszenia Hörmann.
termin dostawy ok. 3-4 tygodnie

NOWOŚĆ



Najwyższa jakość i bezpieczeństwo 
w standardzie. 

Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia 

specjalny zamek zasuwkowy H-5. Każde 

aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann są 

wyposażone w pakiet bezpieczeństwa H-5. 

Stalowe rygle wyposażone w dodatkowe 

haki (u góry i na dole) blokują się podczas 

zamykania w zaczepach wykonanych ze 

stali nierdzewnej. Te haczykowe rygle 

uniemożliwiają podważenie drzwi. Dlatego 

drzwi z pakietem bezpieczeństwa H-5 są 

zawsze zaryglowane w 5 punktach. 
Estetyczna rozeta 

przeciwwłamaniowa
dodatkowo chroni wkładkę 

patentową przed 
rozwierceniem 

i wyciągnięciem. 
Dostępny w kolorze białym 

i ze stali nierdzewnej. 

Bardzo stabilny, izolowany próg 
drzwiowy o szerokości 80 mm
Idealny zarówno do nowego jak 

i starego budownictwa. Próg jest 
izolowany termicznie i mocowany 

u dołu w zakryty sposób, dostępny 
w kolorze srebrnym EV1.

W przypadku remontowanych 
budynków można bez problemu 

zdemontować element wpuszczany 
w posadzkę.

Klucz 
przeciwwłamaniowy
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Stabilne zawiasy

Większe bezpieczeństwo 
i łatwą obsługę drzwi zapewniają 
stabilne, dwuczęściowe 
zawiasy regulowane w trzech 
płaszczyznach, wyposażone 
w tuleje z tworzywa sztucznego 
i rdzeń ze stali nierdzewnej. Na 
życzenie dostępne są również 
zawiasy trzyczęściowe. 

Masywny trzpień 
przeciwwyważeniowy
Trzpień wykonany ze stali 
nierdzewnej blokuje się podczas 
zamykania drzwi w ramie 
maskującej. Dzięki temu drzwi 
są zabezpieczone przed 
wyważeniem po stronie 
z zawiasami. 

Estetyczne klamki wewnętrzne. 
Na zdjęciu przedstawiono 
klamki ze stali nierdzewnej. 
Standardowo lakierowane 
w kolorze białym. 

Strona wewnętrzna drzwi 
TopPrestige
Bez listwy przyszybowej, bez 
widocznej uszczelki w skrzydle 
drzwiowym. 

Strona wewnętrzna drzwi 
TopPrestigePlus
Wypełnienie zakrywające 
skrzydło, bez listwy przyszybowej 
i bez widocznego profilu skrzydła. 
Wąskie zawiasy rolkowe.

Strona wewnętrzna drzwi 
TopComfort
Zaokrąglona listwa przyszybowa 
docinana na skos.
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Oprócz przedstawionego podstawowego 

wyposażenia zabezpieczającego Hörmann oferuje 

cały pakiet dodatkowych rozwiązań w tym zakresie.

Jeszcze większe 
bezpieczeństwo zapewnia 
domownikom zintegrowany 
sztywny łańcuch wykonany 
ze stali. Dzięki temu 
rozwiązaniu można najpierw tylko uchylić drzwi na 
niewielką szerokość, bez narażenia się na ryzyko 
nagłego otwarcia drzwi przez „niepożądanych 
gości”.

Pakiet bezpieczeństwa S-5 Automatik ze 
zintegrowanym sztywnym łańcuchem stalowym 
(S-5S i S-5S Automatik)

W tym pakiecie drzwi zewnętrzne ryglują się 
podczas zamykanie automatycznie w kilku punktach. 
Aby otworzyć drzwi Hörmann od wewnątrz, 
wystarczy tylko nacisnąć klamkę i drzwi są 
odblokowane. Tak jak w przypadku innych modeli - 
drzwi otwiera się od zewnątrz tylko jednym kluczem. 
Obsługa jest więc bardzo łatwa, a bezpieczeństwo 
bardzo duże. 

Pakiet bezpieczeństwa S-5 Automatik (na zdjęciu)

Samoczynnie ryglujący się zamek wielopunktowy 

można wygodnie otwierać od wewnątrz poprzez 

jedno naciśnięcie przycisku (np. włącznika światła, 

zamka elektrycznego, domofonu). 

Pakiet bezpieczeństwa S-5 Comfort (górne zdjęcie)

Pakiet bezpieczeństwa S-5 Comfort Plus

Zamek jest uruchamiany od wewnątrz jednym 
przyciskiem, podobnie jak w pakiecie S-5 Comfort, 
jednak od zewnątrz drzwi otwiera się zdalnie 
„kluczem elektronicznym“ Jest tak 
proste jak otwieranie bramy 
garażowej Hörmann lub drzwi 
do samochodu. 

Dodatkowe zabezpieczenia i wyposażenie - 
inwestycja, która zawsze się opłaca. 

Za pomocą 
„elektronicznego klucza“ 
możesz też wygodnie 
otwierać swoją bramę 
garażową Hörmann.
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Zaokrąglona rama 
maskująca
efektowna możliwość 
aranżacji Twoich drzwi 
zewnętrznych (opcjonalnie).

Pakiet bezpieczeństwa S-5 Comfort Scan

Głębokość 

montażowa

97 mm 

NOWOŚĆ
Możesz obsługiwać swoje drzwi od 

zewnątrz za pomocą skanera odcisków, 

nie potrzebujesz do tego żadnych kluczy. 

Dostępny w kolorze białym lub stali   

 nierdzewnej. 

 W skaner odcisków  

 możesz też wyposażyć  

 swoją bramę garażową. 

System zabezpieczenia jakości 
zgodnie z ISO 9001
Wszystkie drzwi zewnętrzne 
dostarczane przez firmę 
Hörmann są produkowane 
w systemie zachowania 
jakości ISO 9001 i jest 
udekumentowaniem hasła 
firmy Hörmann: „Jakość 
bez kompromisów”.
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Wzór drzwi 
zewnętrznych 

693 AWzór bramy 450 

Wzór bramy 453 Wzór drzwi 
zewnętrznych 

170 A

Wzór bramy 457 

Bramy i drzwi o dopasowanym 
wzornictwie.
Umożliwia to nowa, wyjątkowa 
oferta produktów design. 
„Wizytówkę domu” stanowiło 
dotychczas wyłącznie wejście do 
niego. Teraz również Twój garaż 
może przyciągać wzrok wysokim 
poziomem aranżacji. 

Wzór drzwi 
zewnętrznych 

188 A

Wzór 
bramy 

62 �
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Wzór drzwi 
zewnętrznych 

689 AF Wzór bramy 689 

Wzór bramy 41 

Wzór drzwi 
zewnętrznych 

62 A

Wzór drzwi 
zewnętrznych 

41 A

Wzór drzwi 
zewnętrznych 

45 A� �

TopComfort, TopPrestige, TopPrestigePlus – 

drzwi zewnętrzne i bramy o dopasowanym wzornictwie

Dzięki nowej linii design firmy Hörmann Twój 

dom i garaż będą mieć indywidualny styl 

i będą wyróżniać się spośród pozostałych.

Wiele wariantów aranżacji oraz zastosowanie 

stylowych elementów sprawia, że atrakcyjne 

bramy design - szczególnie w połączeniu 

z drzwiami wejściowymi design firmy Hörmann 

- przyciągają wzrok i są wyrazem wysokich 

wymagań ich użytkowników.

Wzór bramy 45 
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Doświadczeni 
monterzy 
gwarantują 
fachowy 
i niezawodny 
montaż nowych 
drzwi zewnętrznych. 

Specjalny próg 
drzwiowy zakrywa 
przejście między 
wnętrzem domu 
a powierzchnią na 
zewnątrz drzwi. Próg 
jest mocowany za 
pomocą zakrytych śrub. 

W trakcie montażu 
dokonuje się regulacji 
drzwi zewnętrznych, 
aby już na starcie 
zapewnić ich 
optymalne działanie. 

Modernizacja wejścia 
do domu ... 
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...  jest „dziecinnie prosta” dzięki 
 drzwiom zewnętrznym Hörmann.

Nasze wejście do domu całkowicie się odmieniło 

w ciągu zaledwie kilku godzin. Jesteśmy na prawdę 

pod wrażeniem. Po prostu wyrzuciliśmy stare 

drzwi, a wstawiliśmy nowe. Z początku mieliśmy 

pewne obawy. Ale drzwi zewnętrzne firmy Hörmann 

wyjątkowo nadają się do przeprowadzenia takiego 

remontu - są niepowtarzalne i bardzo „elastyczne”, 

a do tego dochodzi ogromny wybór pięknych 

wzorów. Montaż drzwi wyprodukowanych na wymiar 

według naszego projektu odbył się bardzo sprawnie. 

Dzięki masywnej konstrukcji i wysokiej jakości tych 

drzwi zewnętrznych Hörmann czujemy się teraz na 

prawdę bezpiecznie, a do tego oszczędzamy koszty 

ogrzewania. A to dzięki uprzejmym i fachowym 

radom autoryzowanego sprzedawcy firmy Hörmann. 

Więcej materiałów informacyjnych 
na temat innych produktów firmy 
Hörmann znajdziesz w internecie 
pod www.hormann.pl

79



(W
yd

an
ie

 0
1.

07
) 

85
 5

80
 P

L/
P

 -
 -

 D
ru

k 
11

.0
7

w
w

w
.h

or
m

an
n.

pl

Hörmann: Jakość bez kompromisów

BRAMY GARAŻOWE 

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej 

z jednej ręki- jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie 

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji 

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

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, 

której jakość nie dopuszcza żadnych 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, Chiny Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

OFICJALNY SPONSOR PIŁKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI


