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Klasa 2
wg PN-EN 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
Komfort i bezpieczeństwo we własnym domu

Najlepszy wybór dla Państwa domu
Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann 

NOWOŚĆ
Trójwymiarowe wzory przeszklenia

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie 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.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA



Zestawienie wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych Hörmann
Bogaty wybór produktów 

do natychmiastowej realizacji:

termin dostawy ok. 3-4 tygodni.

Indywidualna oferta Vario – 

termin dostawy 

ok. 8 tygodni

45 TP / TC
Strona 25

560 TP / TC
Strona 30

680 TP / TC
Strona 21

222 TP / TC
Strona 65

188 TP / TC
Strona 103

667 TP / TC
Strona 61

221 TP / TC
Strona 65

225 TP / TC
Strona 65

65 TP / TC
Strona 38

650 TP / TC
Strona 32

223 TP / TC
Strona 65

697 TP / TC
Strona 61

650-4 TP / TC
Strona 34

75 TP / TC
Strona 22

224 TP / TC
Strona 65

860 TP / TC
Strona 26

Poznaj jakość produktów marki Hörmann
Każdy zakres zastosowania: do nowych i modernizowanych budynków

Z firmą Hörmann zrealizujecie 

Państwo swoje najlepsze plany. 

Bardzo funkcjonalne, wysokiej 

jakości produkty stanowią starannie 

dobrane rozwiązania do wszystkich 

segmentów budownictwa.

Bramy garażowe

Pasują optymalnie do architektonicznego stylu Twojego domu: 
bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napędy do bram

Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo: napędy 
Hörmann do bram garażowych i wjazdowych.

Drzwi zewnętrzne

W zależności od potrzeb i wymagań mogą Państwo 
wybrać odpowiedni wzór drzwi z szerokiej oferty 
drzwi zewnętrznych.

Drzwi stalowe

Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w domu – 
od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice

Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych, 
adaptowanychbądź remontowanych budynków.

www.hormann.pl Drzwi stalowe

Drzwi zewnętrzne

Napędy do bram garażowych i wjazdowych

686 TPP / TP / TC
Strona 42

100
Strona 104

177 TPP / TP / TC
Strona 42

559 TPP / TP / TC
Strona 30

585 TPP / TP
Strona 45

675 TPP / TP / TC
Strona 29

62 TPP / TP / TC
Strona 22

173 TPP / TP / TC
Strona 103

558 TPP / TP / TC
Strona 94

583 TPP / TP
Strona 53

40 TPP / TP
Strona 68

166 TPP / TP / TC
Strona 37

557 TPP / TP / TC
Strona 98

582 TPP / TP
Strona 73 

659 TPP / TP / TC
Strona 63

101
Strona 104

571 TPP / TP
Strona 79

553 TPP / TP / TC
Strona 92

592 TPP / TP
Strona 46

875 / 895 / 898 
TPP / TP
Strona 101

110 TPP / TP / TC
Strona 36

572 TPP / TP
Strona 80

554 TPP / TP
Strona 94

593 TPP / TP
Strona 48

136 TPP / TP / TC
Strona 37

579 TPP / TP
Strona 73

555 TPP / TP / TC
Strona 96

594 TPP / TP
Strona 48

140 TPP / TP / TC
Strona 37

556 TPP / TP / TC
Strona 98

581 TPP / TP
Strona 71 

595 TPP / TP
Strona 46

569 TPP / TP
Strona 76

551 TPP / TP / TC
Strona 66

590 TPP / TP
Strona 54

866 TPP / TP / TC
Strona 42

100, MG 115
Strona 40

 NOWOŚĆ 

861 TPP / TP
Strona 100

100, MG 114
Strona 40

568 TPP / TP
Strona 74

449 TPP / TP / TC
Strona 56

589 TPP / TP
Strona 53

 NOWOŚĆ 

100, MG 113
Strona 40

694 TPP / TP / TC
Strona 29

567 TPP / TP
Strona 88

413 TPP / TP / TC
Strona 58

588 TPP / TP
Strona 54

 NOWOŚĆ 

100, MG 112
Strona 40

566 TPP / TP
Strona 87

402 TPP / TP / TC
Strona 58

587 TPP / TP
Strona 52

693 TPP / TP / TC
Strona 100

 NOWOŚĆ 

565 TPP / TP
Strona 82

185 TPP / TP / TC
Strona 32

586 TPP / TP
Strona 51

689 TPP / TP / TC
Strona 63

100, MG 111
Strona 40

 NOWOŚĆ 

570 TPP / TP
Strona 78

552 TPP / TP
Strona 72

591 TPP / TP
Strona 47

100, MG 116
Strona 40

 NOWOŚĆ 

825 / 845 / 855 
TPP / TP
Strona 101

825 / 845 / 855

 biały RAL 9016
kolor Hörmann CH 703 (tylko w wersji TP)
Decograin Golden Oak (tylko w wersji TP)

Kolory / rodzaje powierzchni dostępne 
w programie „Szybkiej Dostawy”: Wersje wykonania:

TC TopComfort (patrz strona 10)
TP TopPrestige (patrz strona 11)
TPP TopPrestigePlus (patrz strona 12)
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wg PN-EN 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
Komfort i bezpieczeństwo we własnym domu

Najlepszy wybór dla Państwa domu
Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann 

NOWOŚĆ
Trójwymiarowe wzory przeszklenia

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie 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.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA



Więcej informacji o aluminiowych drzwiach zewnętrznych 
i innych wysokiej jakości produktach firmy Hörmann 
znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.hormann.pl

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące 
z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Produkty i elementy wyposażenia opisane i prezentowane 
na zdjęciach w niniejszym prospekcie stanowią częściowo 
niestandardowe warianty wykonania dostępne za dopłatą, 
której wysokość zależy od zastosowanego wyposażenia.
Opisy, ilustracje oraz informacje dotyczące zakresu dostawy, 
elementów wyposażenia i kolorystyki są aktualne na dzień druku.
Zmiany i pomyłki zastrzeżone.
Informacje o konkretnych elementach wyposażenia drzwi można 
uzyskać u partnerów handlowych firmy Hörmann na podstawie 
obowiązującego cennika.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, 
wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.

Drzwi zewnętrzne Hörmann

Państwa nowe drzwi zewnętrzne powinny być czymś 
wyjątkowym. Powinny pasować do stylu domu 
i świadczyć o dobrym guście właścicieli. Muszą także 
spełniać wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa 
i charakteryzować się wysokim współczynnikiem 
izolacyjności cieplnej, aby ograniczać straty energii.

Drzwi aluminiowe to dobry wybór

Drzwi aluminiowe pod wieloma względami przewyższają 
drzwi z tworzywa sztucznego i drzwi drewniane. 
Oprócz bogatego wyboru elementów wzornictwa 
i wyposażenia technicznego korzystają Państwo 
z szeregu dodatkowych zalet tych drzwi:
• doskonała izolacyjność akustyczna,
• bardzo dobra izolacyjność termiczna,
• wysoki poziom bezpieczeństwa,
• dobra stabilność,
•  nie wymagają powtórnego malowania – 

po wielu latach wyglądają jak nowe.

Program „Szybkiej Dostawy”

Wzory drzwi zewnętrznych prezentowane na stronie 3 
są dostępne w wersji TopComfort i TopPrestige 
wraz z przedstawionymi uchwytami, przeszkleniami 
i wykończeniem powierzchni w ramach programu 
„Szybkiej Dostawy”, w którym termin realizacji 

zamówienia wynosi ok. 4 tygodni. Wzory drzwi 
z naświetlami bocznymi i / lub górnymi dostarczamy 
w ciągu 5 tygodni.

W programie Vario istnieje możliwość dopasowania 

wyglądu powyższych wzorów drzwi zewnętrznych 

do indywidualnych wymagań.

Program Vario

Wszystkie wzory drzwi zewnętrznych Hörmann 
prezentowane na stronach 3 i 4 są dostępne 
w szczególnie eleganckiej ocieplanej wersji 

TopPrestigePlus w programie Vario, a termin 

ich dostawy wynosi ok. 8 tygodni. Naświetla boczne 
i górne dostarczamy także w ciągu ok. 8 tygodni.

Mogą też Państwo zmieniać i aranżować wygląd 
wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych według własnego 
pomysłu – w tym celu wystarczy wybrać dowolny 
z opcjonalnych uchwytów i przeszkleń, a także jeden 
z 11 kolorów preferowanych lub kolorów z palety RAL.

Program Vario obejmuje także ekskluzywne wzory drzwi 
zewnętrznych z nowoczesnymi uchwytami Design, 
kolorowymi aplikacjami i dekoracyjnym przeszkleniem. 
W ten sposób mogą Państwo współtworzyć wyjątkowy 
styl własnych drzwi zewnętrznych.

Zestawienie wzorów 3

Jakość marki Hörmann 6

Korzyści dla Ciebie 9

Wersje wykonania 10

Bezpieczeństwo 14

Modernizacja 18

Wzory drzwi 20

Linie uchwytów Design 74

Dopasowane drzwi zewnętrzne 
i bramy garażowe 100

Oferowane wzornictwo drzwi zewnętrznych 
i bram garażowych 102

Skrzynki na listy 104

Zadaszenia 106

Zestawy przeciwwłamaniowe 108

Kolorystyka 110

Przeszklenia 112

Uchwyty 114
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„Dobrą markę trzeba sobie wypracować.” (August Hörmann)

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann stanowi gwarancję 
prawdziwej jakości bazującej na zaawansowanym know-how produktu. 
To rodzinne przedsiębiorstwo od ponad 75 lat specjalizuje się w produkcji 
stolarki budowlanej i od początków swojej działalności jest partnerem dla 
firm zajmujących się budową i modernizacją. Nie bez powodu Hörmann 
zalicza się do największych oferentów drzwi zewnętrznych w Europie. 
Dlatego przy ich zakupie klienci mają poczucie trafnie dokonanego wyboru.

Hörmann – gwarancja jakości
Marka, której warto zaufać

6



LAT

gwarancji

Made in Germany

Wszystkie komponenty drzwi zewnętrznych 
są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann. 
Własny system profili oraz samodzielnie zaprojektowane 
i wyprodukowane płyty ze wzorem gwarantują optymalne 
dopasowanie drzwi zewnętrznych do indywidualnych 
oczekiwań inwestora. Nasi wysoce wykwalifikowani 
pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych 
produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem 
szczegółowych rozwiązań. W ten sposób powstają 
na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania. 
Produkty seryjne poddawane sa próbom 
wytrzymałościowym, co pozwala na osiągnięcie 
najwyższej jakości marki Hörmann.

Pod kątem przyszłości

Hörmann jest przykładem dla innych. Dlatego 
od 2013 roku firma zamierza pokryć 40 % 
zapotrzebowania na energię ze źródeł ekologicznych, 
kontynuując ten proces w latach kolejnych. Jednocześnie, 
dzięki wdrożeniu inteligentnego i certyfikowanego systemu 
zarządzania energią, przedsiębiorstwo ograniczy rocznie 
emisję wielu ton CO². Oprócz tego firma Hörmann 
ma w swojej ofercie wyroby dla budownictwa 
realizowanego zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Sprawdzona jakość marki

 Znak CE zgodny z normą PN-EN 14351-1

Oznakowanie wszystkich naszych drzwi zewnętrznych 
znakiem CE stanowi potwierdzenie zgodności tych 
produktów z postanowieniami normy PN-EN 14351-1.

 System zarządzania jakością zgodny 

z normą DIN EN ISO 9001

Produkcja drzwi zewnętrznych Hörmann odbywa 
się zgodnie z certyfikatem DIN EN ISO 9001, co stanowi 
udokumentowanie idei firmy Hörmann: „Jakość 
bez kompromisów”.

Gwarancja długotrwałości

Jesteśmy przekonani, że nasz system zapewnienia jakości 
przekłada się na jakość naszych produktów.

7



Piękny, ciepły i bezpieczny dom
Wszystko to zapewnią drzwi zewnętrzne Hörmann

Dobrany do oczekiwań wygląd drzwi i odpowiednie właściwości termoizolacyjne 
gwarantują 3 różne wersje wykonania do wyboru: podstawowa TopComfort, 
zakrywająca skrzydło elegancka wersja TopPrestige oraz TopPrestigePlus 
o wyższej izolacyjności cieplnej i wyjątkowym wzornictwie. Bez względu 
na to, którą wersję Państwo wybiorą – zawsze będzie to produkt najwyższej 
jakości „made in Germany”.

8



Klasa 2
wg PN-EN 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Zaleta: wyjątkowość

Wiele ze wzorów drzwi prezentowanych w niniejszym 
katalogu jest oferowanych tylko przez firmę Hörmann. 
Są one opatrzone informacją: „Tylko w firmie 
Hörmann”.

Zaleta: 

naświetla boczne i naświetla górne

Więcej światła w korytarzu zapewniają drzwi zewnętrzne 
z naświetlami bocznymi i górnymi. Do wielu drzwi oferujemy 
także elementy boczne ze wzorem przeszklenia, 
dostosowanym specjalnie do danego wzoru drzwi.

Zaleta: izolacyjność cieplna

Wszystkie aluminiowe drzwi zewnętrzne firmy Hörmann 
posiadają system profili aluminiowych z przegrodą 
termiczną i dzięki tym właściwościom termoizolacyjnym 
spełniają one wymagania obowiązującego „Rozporządzenia 
w sprawie poszanowania energii”. Potwierdza to dobry 
współczynnik przenikania ciepła, którego wartość podajemy 
na potwierdzeniu zamówienia oddzielnie dla każdych drzwi. 
Do wszystkich wersji drzwi zewnętrznych oferujemy 
opcjonalny pakiet termoizolacyjny, obejmujący dodatkowe 
wypełnienie z pianki PU w ramie. Drzwi TopPrestigePlus 
przekonują najlepszymi właściwościami termoizolacyjnymi 
i są szczególnie polecane do budownictwa 

niskoenergetycznego. Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo na stronie 12.

Zaleta: przeciwwłamaniowe 

wyposażenie w klasie 2

Drzwi zewnętrzne Hörmann są teraz 
jeszcze bardziej bezpieczne – 
z wyposażeniem dodatkowym w klasie 2 
odporności na włamanie (za dopłatą). 
Atestowane wyposażenie zabezpieczające 
jest dostępne w przypadku wszystkich 
drzwi zewnętrznych, naświetli górnych 
i bocznych.

Zaleta: 

kolory preferowane

Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann 
są teraz dostępne w 11 kolorach 

preferowanych, w korzystnych cenach. 

Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie 110.
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1

Widok z zewnątrz

2

Widok od wewnątrz

Drzwi zewnętrzne TopComfort 
charakteryzują się w tym samym 
stopniu funkcjonalnością co 
nowoczesnym wzornictwem – 
obwiedniowe profile są łączone 
w narożach na styk pod kątem 
i tworzą spójną ramę okalającą 
wypełnienie danego wzoru drzwi, 
ujętego w profilu skrzydła (1). 
Widok od strony wewnętrznej 
ukazuje wypełnienie drzwi 
z zaokrąglonymi listwami 
mocującymi przeszklenie 
i szarą uszczelką tworzącą 
stonowane obramowanie (2).

Dobra izolacyjność cieplna

Dobrą izolacyjność cieplną 
zapewnia system profili 
o grubości 80 mm z przegrodą 
termiczną i wypełnienie drzwi 

o grubości 30 mm. W zależności od wybranego wzoru 
współczynnik przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych 
TopComfort wynosi do 1,4 W/ (m²·K). W ten sposób można 
obniżyć koszty ogrzewania domu, aby w pełni cieszyć 
się ciepłą i przytulną atmosferą.

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne

Także w przypadku wzorów drzwi o dużych przeszklonych 
powierzchniach nie należy się obawiać znacznych strat 
energii. Współczynnik przenikania ciepła Ug standardowego 
przeszklenia termoizolacyjnego wynosi do 1,1 W/ (m²·K).

Możliwość optymalnej regulacji

Dzięki zawiasom regulowanym w trzech płaszczyznach drzwi 
TopComfort są optymalnie uszczelnione oraz łatwo 
i bezpiecznie zamykają się.

Przekrój drzwi 
TopComfort

Drzwi zewnętrzne TopComfort
Wersja podstawowa

Widok z zewnątrz Widok od wewnątrz

TopComfort – zawiasy 
regulowane w trzech 
płaszczyznach. Opcjonalnie 
dostępne także ukryte 
zawiasy (patrz strona 12)
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1

2

W wersji TopPrestige wzór 
wypełnienia jest zamontowany 
na profilu skrzydła. Wąski profil 
skrzydła bez listew mocujących 
i bez widocznej uszczelki (2) 
sprawia, że drzwi zyskują 
na minimlistycznej elegancji.

Bardzo dobra 

izolacyjność cieplna

Decydując się na wersję 
TopPrestige, otrzymają Państwo 
drzwi zewnętrzne, w których 
zespolona z wypełnieniem 
konstrukcja skrzydła 
gwarantuje bardzo dobrą 
izolacyjność cieplną. System 
profili z przegrodą termiczną 
i wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej w dużym stopniu 
zapobiega ucieczce ciepła 
na zewnątrz. W zależności od wybranego wzoru 
współczynnik U przenikania ciepła drzwi zewnętrznych 
TopPrestige wynosi do 1,4 W/ (m²·K).

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne

Drzwi zewnętrzne TopPrestige o dużych przeszklonych 
powierzchniach charakteryzują się najlepszą izolacyjnością 
cieplną. Montowane standardowo przeszklenie 
termoizolacyjne, którego współczynnik przenikania ciepła Ug 
wynosi do 1,1 W/ (m²·K), przynosi wymierne korzyści.

Najważniejszy jest komfort

Dzięki zawiasom regulowanym w trzech płaszczyznach drzwi 
TopPrestige są zawsze optymalnie uszczelnione oraz łatwo 
i bezpiecznie zamykają się.

TopPrestige – zawiasy 
regulowane w trzech 
płaszczyznach. Opcjonalnie 
dostępne także ukryte 
zawiasy (patrz strona 12).

Przekrój drzwi 
TopPrestige

Drzwi zewnętrzne TopPrestige
Elegancka wersja zakrywająca skrzydło

Widok z zewnątrz Widok od wewnątrz

Widok od wewnątrz

Widok z zewnątrz
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2

1

Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus
Plusy izolacyjności cieplnej 

i nowoczesnego wzornictwa

Przekrój drzwi 
TopPrestigePlus

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus 
gwarantują komfort użytkowania, 
który spełnia najwyższe wymagania. 
Wspólną częścią różnych wersji drzwi 
TopPrestige jest niewidoczna – 
zarówno z zewnątrz, jak i od środka 
– rama skrzydła drzwiowego. Drzwi 
o zlicowanym wzornictwie szczególnie 
dobrze pasują – od wewnętrznej 
strony – do drzwi pokojowych.

Rozwiązania wyznaczające 

kierunki rozwoju

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus 
posiadają system profili o grubości 
80 mm z przegrodą termiczną oraz 
izolowane wypełnienie dekoracyjne 
o grubości 70 mm. Współczynnik 
izolacyjności cieplnej, wynoszący 
do 1,1 W/ (m²·K), sprawia, że drzwi 
te nadają się w szczególności 

do zastosowania w budownictwie niskoenergetycznym.

Najwyższy komfort: 

potrójne przeszklenie termoizolacyjne

Potrójne przeszklenie, którego współczynnik przenikania ciepła 
Ug wynosi nawet 0,7 W/ (m²·K), oznacza minimalne straty ciepła. 
Takie rozwiązanie przyczynia się do ograniczenia zużycia energii 
i ma wymierne korzyści finansowe.

Standardowo: ukryte zawiasy

Zawiasy w drzwiach wersji TopPrestigePlus są niewidoczne 
z każdej strony drzwi: to szczególnie eleganckie i estetyczne 
rozwiązanie. Taka konstrukcja zawiasów utrudnia wyważenie 
skrzydła drzwiowego, dzięki czemu nie trzeba stosować trzpieni 
przeciwwyważeniowych po stronie zawiasów. Regulacja skrzydła 
drzwiowego jest łatwa i wygodna, a drzwi zewnętrzne zamykają 
się zawsze komfortowo i bezpiecznie.

Standardowe ukryte zawiasy zabezpieczone przed 
wyważeniem w drzwiach zewnętrznych 
TopPrestigePlus. Kąt otwarcia 110°

Widok z zewnątrz Widok od wewnątrz

Najwyższej jakości 
drzwi zewnętrzne – 
najlepsza izolacyjność, 
najmodniejsze 
wzornictwo
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Profile ramy
Oprócz standardowego profilu ramy oferujemy 

dwa dekoracyjne warianty ramy ozdobnej do wyboru

Rama ozdobna Caro 70

Efektem tej wersji jest 
charakterystycznie wysunięte 
obramowanie, co podkreśla 
estetyczne walory drzwi. 
We wzorach drzwi z nowoczesnymi 
uchwytami Design profil 
ten akcentuje zlicowany charakter 
uchwytu i ramy. Zalecamy 
stosowanie ramy ozdobnej 
Caro 70 tylko w połączeniu 
z pakietem okuć zabezpieczających 
H-5 Comfort-Scan, -Plus lub -Code, 
co gwarantuje komfortowe 
otwieranie drzwi.

Rama ozdobna Rondo 70

Profil ramy nadaje drzwiom 
wyjątkowo harmonijny 
i stylowy wygląd dzięki dobranym 
proporcjom i zaokrąglonym 
krawędziom. W drzwiach 
zewnętrznych z powierzchnią 
Decograin Golden Oak rama 
ozdobna Rondo 70 stanowi 
wyposażenie standardowe.

Profil ramy Standard 70

Ten standardowy profil ramy tworzy 
z wypełnieniem drzwi niemal jedną 
płaszczyznę. Opcjonalnie jest 
też dostępny profil o szerokości 
110 mm, np. do wykonania 
wyjątkowo estetycznego mocowania 
termoizolacyjnego lub do montażu 
drzwi za otworem.

Profil ramy Standard 110

13



Na takim bezpieczeństwie można polegać
Nasze drzwi zewnętrzne zapewniają najlepszą ochronę

W kwestii bezpieczeństwa można polegać na doskonałej jakości drzwi 
zewnętrznych firmy Hörmann: standardowy specjalny zamek H-5 
Automatik z ryglem obrotowym zapewnia domownikom sprawdzoną 
6-punktową ochronę (więcej informacji – patrz strona 16). Dodatkowo 
wszystkie drzwi zewnętrzne, naświetla boczne i górne są dostępne 
w przeciwwłamaniowej wersji w klasie 2.

14



Klasa 2
wg PN-EN 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2
Do drzwi zewnętrznych, naświetli bocznych i górnych – 

bez wpływu na estetykę wykonania

Możesz czuć się bezpiecznie

we własnym domu

Oprócz skutecznego standardowego wyposażenia 
zabezpieczającego Hörmann oferuje 
teraz do drzwi opcjonalne wyposażenie w klasie 2. 
Tylko firma Hörmann oferuje kompletny system 
drzwiowy w klasie 2, składający się z drzwi 
zewnętrznych, elementów bocznych i naświetli górnych.

Atestowane właściwości 

przeciwwłamaniowe

Certyfikat bezpieczeństwa w klasie 2 
jest wydawany przez niezależny 
instytut badawczy. Właściwości 
przeciwwłamaniowe są poddawane 
szczegółowym badaniom, aby każdy 
mógł się czuć bezpiecznie we własnym domu.

Wyposażenie przeciwwłamaniowe 

bez wpływu na estetykę drzwi

Opcjonalne wyposażenie w klasie 2 odporności na 
włamanie obejmuje specjalną wersję wykonania drzwi, 
które wyposażono między innymi we wkładki patentowe 
zabezpieczone przed rozwierceniem i bezpieczne 
przeszklenie P4A do wszystkich elementów, tzn. drzwi 
zewnętrznych, naświetli bocznych i górnych. 
Ten wysoki poziom zabezpieczenia jest niewidoczny. 
Drzwi, które są przecież wizytówką Państwa domu, nie 
tracą na atrakcyjności. Jest to niewątpliwa zaleta, którą 
oferuje wyłącznie firma Hörmann.
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Standardowy zamek 5-punktowy 

z funkcją automatycznego ryglowania

Zamek H-5 Automatik jest samoczynnie ryglującym się zamkiem 
wielopunktowym. Zamek rygluje się samoczynnie po dociśnięciu 
skrzydła drzwiowego i zablokowaniu zapadki. 3 stalowe haki wyposażone 
w 2 dodatkowe rygle blokują się podczas zamykania w zaczepach 
ze stali nierdzewnej i automatycznie ryglują drzwi. Istnieje możliwość 
wyłączenia funkcji samoczynnego ryglowania. Skrzydło drzwiowe 
można otwierać klamką lub kluczem.

Inne opcje: zabezpieczenie przed dziećmi / funkcja urlopu – 

zamek jest dodatkowo blokowany kluczem. Klamka znajduje się 
w funkcji „wolnego biegu”, tj. nie może służyć do otwierania zamka.

Możliwość zróżnicowanego ustawienia: 

elektrozaczep Hörmann (dostępny opcjonalnie)
Elektrozaczep działa tylko wtedy, gdy drzwi nie są zamknięte na klucz, 
a automatyczne ryglowanie jest wyłączone. Elektrozaczep zwalnia drzwi 
na skutek elektrycznego impulsu (wysłanego z domofonu). Aby otworzyć 
drzwi po wyłączeniu funkcji samoczynnego ryglowania zamka H-5 Automatik 
i przełożeniu dźwigni funkcji trybu dziennego / nocnego wystarczy je lekko 
nacisnąć od zewnątrz.

Próg z przegrodą termiczną

Wyjątkowo stabilny, izolowany termicznie próg 
do drzwi zewnętrznych o szerokości 80 mm, 
mocowany od spodu za pomocą zakrytych śrub. 
W kolorze srebrnym EV 1.

Dźwignia

służy do opcjonalnego wyłączania funkcji automatycznego ryglowania. 
Wtedy można otwierać drzwi za pomocą elektrozaczepu drzwiowego Hörmann.

Masywny trzpień przeciwwyważeniowy

W trakcie zamykania trzpień ze stali nierdzewnej 
wchodzi w ramę ozdobną (maskującą). Utrudnia 
to wyważenie i wepchnięcie drzwi od strony 
zawiasów. Ukryta konstrukcja zawiasów 
(dostępna standardowo w drzwiach TopPrestigePlus) 
utrudnia wyważenie skrzydła drzwiowego, dzięki 
czemu nie trzeba stosować trzpieni 
przeciwwyważeniowych.

Przezorny zawsze zabezpieczony
Drzwi zewnętrzne Hörmann dopracowane w każdym szczególe

Próg z przegrodą termiczną

Masywny trzpień 
przeciwwyważeniowy

Standardowy 5-punktowy zamek automatyczny
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Klamka wewnętrzna 

o ładnym kształcie

Wszystkie drzwi są 
standardowo wyposażone 
w klamkę wewnętrzną Rondo 
lakierowaną w kolorze białym. 
Opcjonalnie są dostępne 
klamki ze stali nierdzewnej 
lub w dowolnym kolorze 
z palety RAL, a także 
w wersji Caro lub Okto 
ze stali nierdzewnej.

Estetyczna rozeta 

przeciwwłamaniowa

Zabezpiecza dodatkowo 
wkładkę patentową przed 
rozwierceniem i wykręceniem. 
Dostępna standardowo 
w kolorze białym RAL 9016, 
a w drzwiach z powierzchnią 
Decograin Golden Oak oraz 
w drzwiach w kolorach 
preferowanych i według palety 
RAL – ze stali nierdzewnej.

Bezpieczna wkładka 

patentowa

Spełnia wymagania normy 
DIN 1030 / DIN 18252, 
z funkcją awaryjną, tj. drzwi 
można zamknąć nawet mimo 
klucza włożonego do zamka 
od wewnątrz. Standardowo 
w komplecie z 5 kluczami.

Opcjonalna wkładka 

patentowa z pokrętłem

Umożliwia komfortowe 
zamykanie drzwi od wewnątrz 
bez użycia klucza.

Klamka Rondo z aluminium

Klamka Caro ze stali nierdzewnej

Klamka Okto ze stali nierdzewnej

Rozeta przeciwwłamaniowa 
w kolorze białym

Wkładka patentowa z pokrętłem

Wkładka patentowa z kluczem
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Wymiana drzwi zewnętrznych: fachowo i kompetentnie
Czysto i w krótkim czasie

Wymiana drzwi zewnętrznych jest łatwiejsza niż się wydaje. 
Umożliwia to kompleksowy, kompetentny serwis, który oferują 
partnerzy firmy Hörmann. Usługi obejmują doradztwo, pomiar 
oraz montaż nowych drzwi łącznie z demontażem starych. 
W mgnieniu oka dom nabierze całkiem nowego charakteru. 
Z tej decyzji będziecie się Państwo cieszyć przez długie lata.
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Partnerzy firmy Hörmann 

świadczą kompleksowe usługi

� Osobiste doradztwo 
i staranny pomiar 
w domu u klienta

� Fachowy demontaż 
i utylizacja starych drzwi 
zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska

� Montaż nowych drzwi 
zewnętrznych na wymiar

� Szybko i czysto 
w krótkim czasie

Demontaż

Wymiana drzwi zewnętrznych 
to dla profesjonalisty z firmy 
Hörmann zadanie, które wykona 
sprawnie i czysto. Już w krótkim 
czasie po wyborze nowych drzwi 
i dokonaniu pomiaru na miejscu 
drzwi można rozpocząć 
modernizację. Krok 1: 
fachowy i czysty demontaż 
starych i ich utylizacja 
zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska.

Regulacja

Krok 3: monter firmy Hörmann 
precyzyjnie reguluje drzwi 
zewnętrzne w trakcie ich 
montażu. To od samego 
początku gwarantuje prawidłowe 
działanie drzwi Hörmann.

Montaż

Krok 2: montaż nowych drzwi 
zewnętrznych Hörmann przez 
autoryzowanego partnera firmy 
Hörmann. Specjalny próg drzwi 
zewnętrznych dokładnie zakrywa 
przejście z zewnątrz. Próg 
mocowany jest do podłoża za 
pomocą zamaskowanych śrub.
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Odkryj nowe drzwi zewnętrzne
Program, który ma wiele do zaoferowania
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Wzór 680 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 680 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 680

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

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

 ◀ Wzór 680 TopPrestige
w kolorze preferowanym szarym RAL 7040, 
z elementami bocznymi (opcjonalnie) i pakietem 
bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie) 21



Nowoczesny wygląd
Nowe drzwi zewnętrzne podkreślają estetyczne walory domu

Wzór 62 TopPrestige
w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006

Wzór 75 TopComfort w kolorze białym RAL 9016

„Dom z nowymi drzwiami wygląda 
o wiele bardziej przytulnie. W następnej 
kolejności będzie remont korytarza!“

Więcej o modernizacji na stronie 18

Wzór 62 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, 

z elementami bocznymi (opcjonalnie)

▶
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Wzór 62

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe, 
blacha cokołowa ze stali nierdzewnej.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 75

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej 
na profilu skrzydła, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Mastercarré białe.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige, 
kolor biały RAL 9016

 ● z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
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Wyjątkowy kolor Hörmann CH 703
Bardzo szlachetna powierzchnia strukturalna w kolorze antracytowym
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Wzór 45

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym z blachą 
cokołową ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Parsol szare 
piaskowane, z przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Element boczny 45 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem 
z blachą cokołową ze stali nierdzewnej: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Parsol szare 
piaskowane, z przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige, 
kolor biały RAL 9016

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 45-5

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Float, 
piaskowane, z przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Element boczny 45-5 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Float, 
piaskowane z przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopPrestige, 
kolor Hörmann CH 703 
i Decograin Golden Oak

 ● w wersji Golden Oak standardowo 
z zaokrągloną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

 ◀ Wzór 45-5 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementami bocznymi 45-5 MG (opcjonalnie)

Wzór 45 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 45 MG 
(opcjonalnie)

Wzór 45-5 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703

Wzór 45-5 Golden Oak TopPrestige
z powierzchnią Decograin Golden Oak
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„Oszczędzanie energii naprawdę się 
opłaca. My zbudowaliśmy dom 
niskoenergetyczny i oczywiście 
wybraliśmy drzwi zewnętrzne 
TopPrestigePlus firmy Hörmann.”

Więcej informacji o drzwiach zewnętrznych 
TopPrestigePlus na stronie 12

Wzór 860 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi (opcjonalnie)

Elegancja, która zaprasza do wejścia
Wybierając drzwi zewnętrzne firmy Hörmann, podkreślasz swój styl

Wzór 860 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,

z elementem bocznym (opcjonalnie)

▶
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Wzór 860

Uchwyt HÖ 700 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym z blachą 
cokołową ze stali nierdzewnej.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

27



Piękne wykończenie imitujące naturalny charakter drewna
Z wykorzystaniem wszystkich zalet aluminium
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Wzór 675

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Reflo z prawdziwym 
szlifowanym ornamentem 
krzyżowym w przestrzeni 
międzyszybowej.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 694

Uchwyt HÖ 700 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Reflo z prawdziwym 
szlifowanym ornamentem 
krzyżowym w przestrzeni 
międzyszybowej.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną 

(standardowo dla powierzchni 
Golden Oak)

 ○ z opcjonalnymi uchwytami 
i przeszkleniami

Ekskluzywny kolor Golden Oak

Nawet drzwi z powierzchnią 
Decograin Golden Oak, wiernie 
imitującą strukturę drewna, korzystają 
z wszystkich zalet aluminium – 
materiału najwyższej jakości (patrz 
strona 5). Oczywiście nie można 
zapominać o pięknym wykończeniu 
drzwi imitującym drewno.

Wzór 694 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 675 TopPrestige
w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028

 ◀ Wzór 694 TopPrestige
z powierzchnią Decograin Golden Oak 29



Wzór 560 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 559 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

 ▲ Wzór 560 TopPrestigePlus (widok od wewnątrz) w kolorze Hörmann CH 703, z elementami bocznymi 560 MG (opcjonalnie)

TopPrestigePlus
Najlepsze właściwości izolacyjne plus elegancja z zewnątrz i wewnątrz
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Wzór 559

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
piaskowane z przezroczystymi paskami, 
wewnątrz Satinato.

Element boczny 559 MG (brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne piaskowane 
z 7 przezroczystymi paskami, 
wewnątrz Satinato.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 560

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
piaskowane z przezroczystymi paskami, 
wewnątrz Satinato.

Element boczny 560 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
piaskowane, z 13 przezroczystymi 
paskami, wewnątrz Satinato.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
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„Jesteśmy do siebie 
całkiem podobne, prawda!? 
Tak samo jak bramy 
garażowe Design i drzwi 
zewnętrzne Design.”

Więcej informacji o drzwiach 
zewnętrznych Design i bramach 
garażowych Design na stronie 102

Wzór 650 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703Wzór 185 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016

Prosta forma, atrakcyjny wygląd
Podkreśl indywidualny styl

Wzór 650 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

z elementem bocznym (opcjonalnie)

▶
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Wzór 185

Uchwyt 38-2 ze stali 
nierdzewnej, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Mastercarré.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 650

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

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
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W jednej linii
Mikroprofilowane powierzchnie w garażowych bramach segmentowych 

i drzwiach zewnętrznych Hörmann
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Wzór 650-4

Uchwyt HÖ 700 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Ornament Micrograin.

Element boczny 650-4 MG

Wypełnienie ze szkła ze 
wzorem: szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz przezroczyste 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz szkło ornamentowe 
Micrograin.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige, 
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 650-4 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, 
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

 ◀ Wzór 650-4 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Powierzchnia Micrograin 
w garażowej bramie segmentowej

Przeszklenie z ornamentem Micrograin 
w drzwiach zewnętrznych
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Każdy domownik, mały i duży, czuje się tu dobrze
Drzwi zewnętrzne Hörmann – bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd
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Wzór 110 TopPrestige w kolorze białym 
RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 
(opcjonalnie)

Wzór 140 TopPrestige
w kolorze preferowanym szarym RAL 7015,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 110 / 140

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Pave.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 136 / 166

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, 
szkło izolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, częściowo matowane, 
wewnątrz Satinato z piaskowanym 
paskami.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 136 TopPrestige
w kolorze preferowanym brązowym 
RAL 8028,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 166 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

 ◀ Wzór 110 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 37



Wzór 65 TopComfort w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 65 MG (opcjonalnie) i profilem wyrównującym skrzydło (opcjonalnie)

Dzisiejsza jakość we wczorajszym budownictwie
Drzwi zewnętrzne Hörmann – nowe wejście do domu
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Wzór 65

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Float piaskowane, 
z przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Element boczny 65 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Float piaskowane 
z 7 przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 65 Golden Oak

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Float piaskowane, 
z przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Element boczny 65 MG 

Golden Oak

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Float piaskowane 
z 7 przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopPrestige, 
Decograin Golden Oak

 ● standardowo z ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 65 TopPrestige
z powierzchnią Decograin Golden Oak
i ozdobną ramą Rondo 70

Wzór 65 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703

 ▲ Wzór 65 TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak,
z elementem bocznym 65 MG Golden Oak i ozdobną ramą Rondo 70
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Trójwymiarowe wzory przeszklenia
Elegancki wygląd i więcej światła

Elegancja w każdym szczególe – 
zróżnicowane struktury szkła na różnych powierzchniach.

 ▲ Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 116 Profil drzwiowy w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej (opcjonalny, bez dopłaty)
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NOWOŚĆ

Wzór 100

Uchwyt na profilu skrzydła, szkło termoizolacyjne.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

(z wyjątkiem HÖ 100 – HÖ 700)
z opcjonalną ramą ozdobną

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 111

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne z 7 piaskowanymi paskami, w środku 
1-szybowe szkło bezpieczne Parsol szare, piaskowane, 
z przezroczystymi paskami na całej wysokości, 
od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 112

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne piaskowane, z przezroczystym prostokątem, 
w środku Micrograin z poziomym wzorem strukturalnym, 
od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 112

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, w środku Micrograin z poziomym 
wzorem strukturalnym, od wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 113

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne z 25 piaskowanymi paskami, w środku 
1-szybowe szkło bezpieczne Stopsol szare, 
z piaskowanymi paskami, od wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne przezroczyste.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 114

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne piaskowane, z 4 przezroczystymi kołami 
i 8 przezroczystymi paskami, w środku 1-szybowe szkło 
bezpieczne Stopsol szare z 4 piaskowanymi półkolami, 
od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 114

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float piaskowane 
z 4 przezroczystymi paskami, w środku i od wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 115

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne piaskowane, z przezroczystym prostokątem, 
w środku Ornament 553 piaskowane 
z 5 przezroczystymi prostokątami i 6 częściowo 
piaskowanymi prostokątami, od wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 115

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float piaskowane 
z 5 przezroczystymi paskami, w środku i od wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne.

Przeszklenie dekoracyjne wzór MG 116

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne z piaskowanymi prostokątami, w środku Reflo 
z piaskowanym półksiężycem i 8 piaskowanymi paskami, 
od wewnątrz zespolone szkło bezpieczne przezroczyste.

Element boczny MG 114

Szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float piaskowane 
z 8 przezroczystymi paskami, w środku i od wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne.

Wzór 100 z przeszkleniem 

dekoracyjnym wzór MG 111 

Profil drzwiowy w kolorze 
antracytowym RAL 7016, 
uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej 
(opcjonalny, bez dopłaty).

Wzór 100 z przeszkleniem 

dekoracyjnym wzór MG 112 

Profil drzwiowy w kolorze 
Hörmann CH 607, 
uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej 
(opcjonalny, bez dopłaty).

Wzór 100 z przeszkleniem 

dekoracyjnym wzór MG 113 

Profil drzwiowy w kolorze białym 
RAL 9016, uchwyt 38-2 
ze stali nierdzewnej 
(opcjonalny, bez dopłaty).

Wzór 100 z przeszkleniem 

dekoracyjnym wzór MG 114 

Profil drzwiowy w kolorze białego 
aluminium RAL 9006, uchwyt 38-2 
ze stali nierdzewnej 
(opcjonalny, bez dopłaty).

Wzór 100 z przeszkleniem 

dekoracyjnym wzór MG 115 

Profil drzwiowy w kolorze szarym 
RAL 7015, uchwyt 38-2 
ze stali nierdzewnej 
(opcjonalny, bez dopłaty).

Wzór 100 z przeszkleniem 

dekoracyjnym wzór MG 116 

Profil drzwiowy w kolorze Hörmann 
CH 703, uchwyt 38-2 
ze stali nierdzewnej 
(opcjonalny, bez dopłaty).



Wzór 686 TopPrestige
w kolorze preferowanym rubinowym 
RAL 3003

Wzór 177 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 866 TopPrestige
w kolorze preferowanym szarym 
RAL 7015

„Kolory to moje życie. 
A dzięki kolorom 
preferowanym Hörmann 
mam swoje własne 
indywidualne drzwi 
zewnętrzne.”

Więcej o kolorach preferowanych 
na stronie 110

Efektowna stal nierdzewna
Delikatne aplikacje czynią różnicę

Wzór 686 TopPrestige 
w kolorze preferowanym szarym RAL 7040, 

z elementami bocznymi (opcjonalnie)

▶
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Wzór 177

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową 
ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Pave białe.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 686

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Antelio 
srebrne, wewnątrz Float piaskowane.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 866

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, wypełnienie 
aluminiowe z kwadratami ze stali nierdzewnej 
i blachą cokołową ze stali nierdzewnej.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami
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Wyjątkowy kolor Hörmann CH 607
Idealny do ciemnobrązowych elementów okiennych
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 ◀ Wzór 585 w kolorze Hörmann CH 607
i z aplikacjami w kolorze kości słoniowej RAL 1015,
z elementem bocznym i naświetlem górnym (opcjonalnie)

Wzór 585

Uchwyt HÖ 950 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze wg palety 

RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

* dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Wzór 585 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z aplikacjami w kolorze grafitowym RAL 9011
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 585 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze grafitowym RAL 9011
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Wzór 592 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym RAL 8022
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 595 TopPrestige z zagłębieniem pod uchwyt

Wzór 595 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Niech żyje kolor!
Możliwości tworzenia kontrastowych zestawień

46



Wzór 591 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
i naświetlem górnym (opcjonalnie)

Wzór 591

Uchwyt HÖ 610 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym 
z rowkami.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 592

Uchwyt HÖ 150 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym 
z rowkami.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 595

Uchwyt HÖ 950 ze stali 
nierdzewnej z zagłębieniem 
pod uchwyt na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

* dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Wzór 591 TopPrestige
w kolorze preferowanym 
białe aluminium RAL 9006,
z aplikacjami w kolorze 
antracytowym RAL 7016
i ramą ozdobną Rondo 70 
(opcjonalnie)

Wzór 591 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z aplikacjami w kolorze szarym 
RAL 7040
i ramą ozdobną Rondo 70 
(opcjonalnie)

Wzór 591 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607, 
z aplikacjami w kolorze 
brązowoczarnym RAL 8022
i ramą ozdobną Rondo 70 
(opcjonalnie)

Inny kolor, inny efekt

47



Wzór 593 TopPrestige
w kolorze preferowanym 
rubinowym RAL 3003, z aplikacjami 
w kolorze Hörmann CH 703
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 594 TopPrestige
w kolorze preferowanym białe aluminium 
RAL 9006, z aplikacjami w kolorze 
Hörmann CH 703 i ramą ozdobną 
Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 593 TopPrestige
W kolorze Hörmann CH 703, z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Kolorystyczne połączenia
Podkreśl indywidualny styl
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Wzór 594 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703, z aplikacjami 
w kolorze białe aluminium RAL 9006 i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 593

Uchwyt HÖ 950 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
Reflo piaskowane 
z przezroczystymi paskami, 
wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym 

przeszkleniem

Wzór 594

Uchwyt HÖ 900 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone 
szkło bezpieczne, 
wewnątrz Float piaskowane 
z przezroczystymi paskami.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym 

przeszkleniem

* dotyczy drzwi 
i kolorowych aplikacji
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Drzwi, które przykuwają uwagę
Kontrastowe kolory i proste kształty
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Wzór 586

Uchwyt szklany GG 870 
(na zdjęciu) na wypełnieniu 
aluminiowym, alternatywnie 
uchwyt HÖ 870 ze stali 
nierdzewnej, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
Reflo piaskowane, wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym 

przeszkleniem

* dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Wzór 586 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703, z aplikacjami w kolorze białe aluminium 
RAL 9006 i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

 ◀ Wzór 586 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze łososiowym 
RAL 3022, z elementami bocznymi (opcjonalnie)

Zdjęcie z lewej:
uchwyt szklany 
GG 870
Zdjęcie z prawej:
uchwyt HÖ 870 
ze stali nierdzewnej
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Drzwi, które się podobają
Zdecydowane kolory i ciekawe kształty

Wzór 587 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Wzór 583 TopPrestige
w kolorze preferowanym CH 703, 
z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym 
RAL 8022 i ramą ozdobną Rondo 70 
(opcjonalnie)

Wzór 589 TopPrestige
w kolorze preferowanym białe aluminium 
RAL 9006, z aplikacjami w kolorze 
ciemnozielonym RAL 6005 i ramą 
ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 583

Uchwyt G 755 z aluminiowy E6 / EV1 
na wypełnieniu aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
Reflo piaskowane z jednym 
przezroczystym paskiem, wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym przeszkleniem

Wzór 587

Uchwyt szklany GG 880 (na zdjęciu) 
na wypełnieniu aluminiowym, 
alternatywnie uchwyt HÖ 880 ze stali 
nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz Reflo piaskowane 
z paskami, wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym przeszkleniem

Wzór 589

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo 
piaskowane z jednym przezroczystym 
paskiem, wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym przeszkleniem

* dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

„Jednobarwne wzory 
są zbyt nudne. Nowe 
dwukolorowe drzwi 
zewnętrzne to jest to, 
co lubię!”

Więcej informacji o wzorach 
drzwi zewnętrznych Hörmann 
z kolorowymi aplikacjami 
na stronach 46–55.
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Wyjątkowy uchwyt
Funkcjonalny i estetyczny

Wzór 588 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, z aplikacjami w kolorze szarym RAL 7015,
z elementem bocznym i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Wzór 590 TopPrestige
w kolorze szarym RAL 7015, z aplikacją w kolorze białym RAL 9016,
ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan 
(opcjonalnie)

Wzór 588

Uchwyt HÖ 200 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz Reflo piaskowane 
z przezroczystymi paskami, 
wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Element boczny 588 MG

Wypełnienie ze szkła ze 
wzorem: szkło termoizolacyjne, 
Reflo piaskowane 
z przezroczystymi paskami, 
wewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym 

przeszkleniem

Wzór 590

Uchwyt aluminiowy G 750 
E6 / EV1 na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
Reflo z prawdziwym szlifem 
rowkowym i piaskowanym 
wzorem, wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych*
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL*
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnym 

przeszkleniem

* dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji
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Wzór 449 TopPrestige
w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028,
z elementami bocznymi 449 (opcjonalnie)

Nowa jakość w starym budownictwie
Ponadczasowe piękno klasycznych form

„Najważniejsze jest bezpieczeństwo 
mojej rodziny. Dlatego wybrałem drzwi 
zewnętrzne Hörmann z bardzo dobrym 
wyposażeniem przeciwwłamaniowym 
w klasie 2!“

Więcej informacji o przeciwwłamaniowym wyposażeniu 
w klasie 2 na stronie 14

Wzór 449 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016.

▶
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Wzór 449

Uchwyt 38-1 ze stali 
nierdzewnej, szkło 
termoizolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Reflo 
z szlifem rowkowym 
w kształcie kwadratów.

Element boczny 

449 TC / TP

Wypełnienie ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Reflo 
z prawdziwym szlifem 
rowkowym w kształcie 
kwadratów.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
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Wzór 402 TopPrestige 
w kolorze Hörmann CH 607

Wzór 413 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Jeszcze jeden powód do zadowolenia

Niepowtarzalne połączenie częściowo 
piaskowanego szkła z eleganckim ornamentem 
rowkowym - każdego przekona klasyczny charakter 
tych drzwi.

Udowodnij swoją klasę

Półprzezroczyste i szlachetnie matowane szkło 
pozwoli podkreślić indywidualny styl mieszkania. 
Wybór drzwi świadczy o dobrym guście 
gospodarzy.

Klasyczne wzory z klasą
Nawet dla najbardziej wymagających

Wzór 402 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,

z elementami bocznymi 
(specjalna wersja wykonania, opcjonalnie)

▶
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Wzór 402

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Reflo, częściowo 
piaskowane z prawdziwym 
szlifem rowkowym.

Element boczny 402 TC / TP

Wypełnienie ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Reflo częściowo 
piaskowane z prawdziwym 
szlifem rowkowym.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 413

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Madras Silk.

Element boczny 413 TC / TP

Wypełnienie ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Madras Silk.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
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Najlepsze połączenie bramy i drzwi
Idealnie dopasowane wzory z przetłoczeniami
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Wzór 697 / 667

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej, 
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol 
szare piaskowane, z przezroczystymi 
paskami poprzecznymi.

Element boczny 697 / 667 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, 
piaskowane z 7 przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 697-5 / 667-5

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Float 
piaskowane, z przezroczystymi 
paskami poprzecznymi.

Element boczny 697-5 / 667-5 MG

(brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Float, 
piaskowane z 7 przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige
kolor biały RAL 9016 
i kolor Hörmann CH 703

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 697 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 697-5 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 667 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 667-5 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

 ◀ Wzór 667 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z elementami bocznymi 667 MG (opcjonalnie)

Więcej o jednolitej stylistyce 
na stronach 100 / 101



Proste linie, szlachetne przeszklenia
Piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi
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Wzór 659

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Parsol szare, 
piaskowane, z przezroczystymi 
paskami poprzecznymi.

Element boczny 659 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Parsol szare, piaskowane 
z 7 przezroczystymi paskami 
poprzecznymi.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 689

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym z blachą 
cokołową ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Parsol szare 
piaskowane, z przezroczystymi 
paskami poprzecznymi.

Element boczny 689 MG 

(brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, 
piaskowane z 7 przezroczystymi 
paskami poprzecznymi.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 659 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 689 TopComfort
w kolorze preferowanym rubinowym 
RAL 3003

„Wreszcie nie muszę szukać kluczy do domu. Moje 
drzwi zewnętrzne Hörmann otwierają 
po prostu na dotyk mojego palca.”

Więcej informacji o komfortowych zestawach bezpieczeństwa 
na stronie 108

 ◀ Wzór 659 TopPrestige
w kolorze preferowanym antracytowym RAL 7016,
z elementami bocznymi 659 MG (opcjonalnie) 63



Wzór 225 TopComfort
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 221 TopComfort 
w kolorze Hörmann CH 607

 ◀ Wzór 224 TopComfort
w kolorze Hörmann CH 703, z elementem bocznym 
(opcjonalnie) i zadaszeniem Hörmann 605
w kolorze Hörmann CH 703

Pełna elegancja dzięki szklanym powierzchniom
Pięknie wyglądają i doświetlają wnętrze
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Wzór 221 / 222

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Mastercarré.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
 ● w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
 ● z opcjonalną ramą ozdobną, kolor biały RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami.

Wzór 223

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane 
z przezroczystymi paskami poprzecznymi.

Element boczny 223 MG (brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: z zewnątrz przezroczyste zespolone, 
szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, 
z 7 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
 ● w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
 ● z opcjonalną ramą ozdobną, kolor biały RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 224 / 225

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, 
piaskowane, z przezroczystymi paskami.

Element boczny 224 MG (brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: z zewnątrz przezroczyste zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, 
z 7 przezroczystymi paskami.

Element boczny 225 MG (brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: z zewnątrz przezroczyste zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, 
z 4 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
 ● w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
 ● z opcjonalną ramą ozdobną, kolor biały RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 223 TopComfort
w kolorze Hörmann CH 703

Wzór 222 TopComfort
w kolorze białym RAL 9016
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Zakręcona stylistyka
Eleganckie i wyjątkowe uchwyty

Wzór 551 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 551 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 551 TopPrestige
w kolorze preferowanym ciemnozielonym RAL 6005,

z elementami bocznymi i naświetlem górnym (opcjonalnie)

▶
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Wzór 551

Uchwyt HÖ 150 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
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Dla wymagających
Harmonijne połączenie szkła i stali nierdzewnej

Wzór 40 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Wzór 40

Uchwyt HÖ 550 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne 
częściowo matowane, 
w górnej części paski, 
wewnątrz przezroczyste Float 
częściowo matowane paski 
przesunięte w stosunku do 
szyby zewnętrznej (efekt 3-D).

Element boczny 40 MG

Wypełnienie ze szkła ze 
wzorem: szkło izolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne piaskowane 
(na dole), w górnej części 
paski, wewnątrz 
przezroczyste Float 
(na dole), w górnej części 
paski przesunięte w stosunku 
do szyby zewnętrznej 
(efekt 3-D).

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą 

ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 40 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Niecodzienne połączenie
Przeszklenie z przejrzystymi i lakierowanymi paskami
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Wzór 581 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 581

Uchwyt HÖ 600 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Float piaskowane, 
z przezroczystymi paskami 
i jednym czerwonym paskiem.

Element boczny 581 MG

Wypełnienie ze szkła 
ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Float piaskowane 
z przezroczystymi paskami.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

 ◀ Wzór 581 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementem bocznym (opcjonalnie) 71



Wzór 552 TopPrestige
w kolorze preferowanym antracytowym RAL 7016, 
z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

„Moje drzwi zewnętrzne 
są jak gra w golfa: 
najważniejszy jest dobry chwyt.”

Więcej informacji o opcjonalnych uchwytach 
na stronie 114

Efektowne kontrasty
Przeszklenia z paskami i kolorowymi akcentami
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Wzór 579 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 582 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 552

Uchwyt HÖ 150 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne piaskowane 
z przezroczystymi paskami i czerwoną kolorową folią, 
wewnątrz Float.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 579

Uchwyt HÖ 920 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami 
i jednym czerwonym paskiem, wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 582

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, 
z przezroczystymi paskami i jednym czerwonym paskiem.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami
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Linia uchwytów Design
Drzwi zewnętrzne z idealnie dopasowanym uchwytem Design

Linia nowoczesnych produktów obejmuje łącznie osiem wzorów drzwi, 
każdy w komplecie z dopasowanym uchwytem mocowanym na całej 
wysokości drzwi. Wybór spośród 5 wzorów wyposażonych 
w nowoczesne uchwyty Design i spośród 3 wzorów z uchwytami 

DesignPlus daje jeszcze więcej mozliwości aranżacyjnych. 
Taki uchwyt to nie tylko komfortowe rozwiązanie, lecz także wyjątkowo 
szlachetne wykończenie.

 ▲ Wzór 568 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt Design G 750 z EV 1, z elementami bocznymi (opcjonalnie)
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Wyjątkowo eleganckie: 
nowoczesne uchwyty Design G 750 
w 3 standardowych kolorach 
lub w dowolnym kolorze z palety RAL

Uchwyt w kolorze 
Hörmann CH 703

Uchwyt w dowolnym kolorze 
z palety RAL (na zdjęciu kolor 
rubinowy RAL 3003)

Uchwyt w kolorze 
białym RAL 9016

Uchwyt 
z aluminium EV1
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Dom o stylowej architekturze
Drzwi zewnętrzne z uchwytem Design
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Wzór 568 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, z uchwytem Design G 750 wykonanym z aluminium EV1,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan 
(opcjonalnie)

Wzór 568

Uchwyt Design G 750 
do wyboru na wypełnieniu 
aluminiowym.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami

Wzór 569

Uchwyt Design G 750 
do wyboru na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Satinato.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

 ◀ Wzór 569 TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, uchwyt Design G 750 wykonany 
z aluminium EV1, z elementem bocznym i profilem ramy ozdobnej Standard 70 77



Indywidualne możliwości aranżacji
Drzwi z uchwytem Design to drzwi z charakterem

Wzór 570 TopPrestige
w kasztanowym kolorze Hörmann CH 607, uchwyt Design G 750 
w kolorze brązowoczarnym RAL 8022, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)
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Wzór 571 TopPrestige
w kolorze szarym RAL 7040, uchwyt Design G 750 wykonany 
z aluminium EV1, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 570

Uchwyt Design G 750 
do wyboru na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Satinato.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 571

2 uchwyty Design G 750 
do wyboru na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Satinato.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami
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Dom o stylowej architekturze
Drzwi zewnętrzne z wyjątkowym uchwytem Design
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Wzór 572 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, z uchwytem Design G 750 wykonanym z aluminium EV1,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie)

Wzór 572

Uchwyt Design G 750 
do wyboru na wypełnieniu 
aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz 
Parsol szare piaskowane 
z przezroczystym brzegiem.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

 ◀ Wzór 572 TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, uchwyt Design G 750 
wykonany z aluminium EV1, w połączeniu z samonośnym elementem bocznym 
(opcjonalnie z przeszkleniem specjalnym). 81



Linia indywidualnych uchwytów DesignPlus
Z dodatkowymi aplikacjami na uchwycie
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Uchwyt w kolorze białym RAL 9016
aplikacja na uchwycie 
w kolorze Hörmann CH 703.

Uchwyt z aluminium EV1,
aplikacja na uchwycie 
w kolorze Hörmann CH 703.

Uchwyt 
w kolorze Hörmann CH 703,
aplikacja na uchwycie w kolorze 
Hörmann CH 703.

Aplikacja na uchwycie 
w kolorze białym RAL 9016, 
uchwyt w kolorze Hörmann CH 703.

Aplikacja na uchwycie z aluminium 
EV1, uchwyt w kolorze Hörmann 
CH 703.

Aplikacje na uchwytach 

dostępne są także 

z okleiną drewnopodobną 

Decograin:

 ● Light Oak
 ● Golden Oak
 ● Dark Oak
 ● Night Oak
 ● Rosewood

Więcej informacji 
na stronie 86.

Aplikacja na uchwycie 
w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt 
w kolorze Hörmann CH 703.

Aplikacja na uchwycie w dowolnym 
kolorze z palety RAL (na zdjęciu w 
kolorze rubinowym RAL 3003), 
uchwyt w kolorze Hörmann CH 703.

Uchwyt w dowolnym kolorze z palety 
RAL (na zdjęciu w kolorze rubinowym 
RAL 3003), aplikacja na uchwycie 
w kolorze Hörmann CH 703.

Indywidualne wykonanie: uchwyt DesignPlus G 760

Wymienne aplikacje uchwytów – liczne możliwości aranżacji

 ◀ Wzór 565 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt DesignPlus G 760 i aplikacje na uchwycie wykonane z EV1,
z elementami bocznymi i naświetlem górnym (opcjonalnie) 83



Detal wtopiony w całość –
płyta drzwiowa i uchwyt DesignPlus z aplikacją
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Wzór 565 TopPrestige
w kolorze szarym RAL 7015, uchwyt DesignPlus G 760 wykonany z EV 1,
aplikacje na uchwycie w kolorze szarym RAL 7040,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan 
(opcjonalnie)

Wzór 565

Uchwyt DesignPlus G 760 
z aplikacjami do wyboru, 
montowany na wypełnieniu 
aluminiowym.

Dostępne w programie 

Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną

 ◀ Wzór 565 TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, uchwyt DesignPlus G 760 wykonany z EV 1, 
aplikacja na uchwycie w odblaskowym kolorze pomarańczowym RAL 2012, 
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) 85



Wyjątkowe wykonanie
Uchwyty DesignPlus z aplikacjami z okleiny drewnopodobnej

Decograin Night Oak

okleina dębowa w intensywnie ciemnym odcieniu

Decograin Dark Oak

okleina dębowa w kolorze drewna orzechowego

Decograin Rosewood

okleina drewnopodobna w kolorze mahoniowym

Decograin Golden Oak

okleina dębowa w kolorze średniego brązu, z żółto-złotawym połyskiem

Decograin Light Oak

okleina dębowa w jasnym, ciepłym odcieniu

Aplikacje na uchwytach 

z okleiny drewnopodobnej
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Wzór 566 TopPrestige w kolorze brązowym RAL 8028, 
uchwyt DesignPlus G 760 wykonany z aluminium EV1,
aplikacja na uchwycie z okleiny Decograin Golden Oak,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)
i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie)

Wzór 566

Uchwyt DesignPlus G 760 
z aplikacjami do wyboru, 
montowany na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Satinato.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi 

przeszkleniami
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Linia uchwytów DesignPlus
Indywidualny wybór
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 ◀ Wzór 567 w kolorze Hörmann CH 703,
uchwyt DesignPlus G 760 w kolorze Hörmann CH 703, aplikacja na uchwycie z okleiny 
Decograin Dark Oak, z elementem bocznym i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 567 TopPrestige
w kolorze mahoniowym RAL 8016, uchwyt DesignPlus G 760 wykonany z aluminium EV1
aplikacja na uchwycie  z okleiny Decograin Rosewood, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 567

Uchwyt DesignPlus G 760 
z aplikacjami do wyboru, 
montowany na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Satinato.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi 

przeszkleniami
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Wzór 567 TopPrestige
w kolorze rubinowym RAL 3003, uchwyt DesignPlus G 760 wykonany z aluminium EV1,
aplikacja na uchwycie w kolorze antracytowym Hörmann CH 703,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Atrakcyjne akcenty
Kontrasty kolorystyczne między skrzydłem drzwiowym 

a aplikacją na uchwycie
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Wzór 567 TopPrestige
w kolorze antracytowym Hörmann CH 703, uchwyt DesignPlus G 760 wykonany z EV1,
aplikacja na uchwycie w kolorze rubinowym RAL 3003,
z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie) i pakietem bezpieczeństwa H-5 Comfort Scan (opcjonalnie)

Wzór 567

Uchwyt DesignPlus G 760 
z aplikacjami do wyboru, 
montowany na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Satinato.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną 

ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi 

przeszkleniami
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Wzór 553 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 553 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Charakterystyczne, proste w wyrazie
Przeszklenia z szlifem rowkowym i piaskowanym wzorem
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Wzór 553

Uchwyt 751 z aluminium w kolorze 
srebrnym (opcjonalnie uchwyt 
w dowolnym kolorze z palety RAL) 
na wypełnieniu aluminiowym, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
Reflo piaskowane z szlifem 
rowkowym, wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Element boczny 553 MG

Wypełnienie dekoracyjne: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
Reflo piaskowane z szlifem 
rowkowym, wewnątrz zespolone 
szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

„U optyka wyszukałem 
oprawki, które 
mi odpowiadają. 
W firmie Hörmann 
znalazłem drzwi 
zewnętrzne, które 
odpowiadają stylowi 
mojego domu.”

Więcej informacji o opcjonalnych 
przeszkleniach na stronie 112

 ▲ Wzór 553 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607,
z elementami bocznymi 553 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Wzór 558 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 554 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Przeszklenia najwyższej klasy
Ze szlifem rowkowym i strukturą liniową

Wzór 554 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,

z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

▶
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Wzór 554

Uchwyt HÖ 730 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Ornament 553.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 558

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo z poziomym 
szlifem rowkowym, wewnątrz piaskowane 
zespolone szkło bezpieczne.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami
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Wzór 555 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementami bocznymi 555 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Piaskowane kwadraty
Ekskluzywny wygląd drzwi
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Wzór 555

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym,
 szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Reflo 
z piaskowanymi paskami.

Element boczny 555 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Reflo z piaskowanym 
wzorem ozdobnym (jak we wzorze, 
tylko obrócone o 90° w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara).

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 555 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Elegancja na całej linii
Frezowany wzór linii prostych
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 ◀ Wzór 557 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 703,
z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 556

Uchwyt HÖ 550 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym 
z rowkami.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 557

Uchwyt HÖ 600 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym 
z rowkami.

Element boczny 557 MG

Wypełnienie ze szkła 
ze wzorem: 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne piaskowane, 
z 9 przezroczystymi paskami, 
wewnątrz Float.

Dostępne 

w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach 

preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 556 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 557 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Wzór 861 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016,
z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 693 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Wzór 861 Golden Oak TopPrestige
z powierzchnią Decograin Golden Oak, 
standardowo z ramą ozdobną Rondo 70

Efektowna kompozycja
Dopasowane drzwi zewnętrzne i brama garażowa

 ▲ Wzór 845 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016
z elementami bocznymi oraz garażowa brama segmentowa LPU 40, z przetłoczeniami M, Silkgrain w kolorze białym RAL 9016
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Przekrój poprzeczny 
wypełnienia drzwi 
zewnętrznych

Przekrój poprzeczny 
garażowej bramy 
segmentowej

Wzór 693

Uchwyt HÖ 300 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową 
ze stali nierdzewnej i 3 poziomymi rowkami.

Element boczny 693 MG (brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
z zewnątrz przezroczyste zespolone 
szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare 
piaskowane, z 3 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 861

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym 
z 7 poziomymi rowkami.

Element boczny 861 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane 
z 7 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną 

(standardowo z wykończeniem 
powierzchni Golden Oak)

 ○ z opcjonalnymi uchwytami 
i przeszkleniami

Idealnie dopasowane: wzory drzwi zewnętrznych 

i segmentowe bramy garażowe z przetłoczeniami M lub L

Szeroka oferta wzajemnie dostosowanych produktów firmy Hörmann 
obejmuje drzwi i bramy, których poziome przetłoczenia wykonano 
na jednej wysokości tak, aby znajdowały się na jednej linii i tworzyły 
spójny efekt całości. Przekonajcie się Państwo sami, że w tych 
drobnych szczegółach kryje się piękno domu.

Drzwi zewnętrzne 

TopPrestige:

Garażowe bramy segmentowe 

z przetłoczeniami M:

Wzór 825 TP bramy o wysokości 2000 mm

Wzór 845 TP bramy o wysokości 2125 mm

Wzór 855 TP bramy o wysokości 2250 mm

Drzwi zewnętrzne 

TopPrestige:

Garażowe bramy segmentowe 

z przetłoczeniami L:

Wzór 875 TP bramy o wysokości 2000 mm

Wzór 895 TP bramy o wysokości 2125 mm

Wzór 898 TP bramy o wysokości 2250 mm

Brama i drzwi 

w idealnej harmonii

Tę cechę drzwi 
zewnętrznych i bramy 
garażowej można 
rozpoznać na ich przekroju: 
przetłaczany wzór drzwi 
uzyskano dzięki rowkom 
wykonanym w wypełnieniu, 
natomiast ten sam efekt 
w bramie wydobywają 
przetłoczenia segmentów 
lub łączenia profili.

W przypadku tych specjalnych drzwi zewnętrznych prosimy 
zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela firmy Hörmann 
o poradę i wykonanie dokładnych pomiarów na miejscu 
montażu, co pozwoli na uzyskanie zamierzonego efektu.
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Garażowa brama segmentowa wzór 457

w kolorze białym RAL 9016
Wzór 188 TopPrestige
w kolorze białym RAL 9016

Nowoczesne wzornictwo produktów Hörmann
Harmonijne połączenie bramy garażowej i drzwi zewnętrznych 

z elementami ze szkła i stali nierdzewnej

 ▲ Wzór 173 TopPrestige
bez blachy cokołowej
w kolorze białym RAL 9016,
z elementem bocznym (opcjonalnie)
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 Garażowe bramy segmentowe
Codziennie większy komfort i bezpieczeństwo

Hörmann BiSecur 
Nowoczesny system sterowania radiowego  
do napędów bram garażowych

Wzór 188

Uchwyt HÖ 100 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Stopsol 
szare z piaskowanymi paskami.

Element boczny MG 188

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
przezroczyste zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Stopsol 
z 3 przezroczystymi paskami.

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

 ● w wersji TopComfort, 
kolor biały RAL 9016

 ● w wersji TopPrestige, 
kolor biały RAL 9016

 ● z opcjonalną ramą ozdobną
w kolorze białym RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Wzór 173

Uchwyt HÖ 300 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym z blachą cokołową 
ze stali nierdzewnej, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Pave białe.

Dostępne w programie Vario:

 ○ w wersji TopComfort
 ○ w wersji TopPrestige
 ○ w wersji TopPrestigePlus
 ○ w 11 kolorach preferowanych
 ○ w dowolnym kolorze 

wg palety RAL
 ○ z opcjonalną ramą ozdobną
 ○ z opcjonalnymi uchwytami 

i przeszkleniami

Garażowa brama segmentowa wzór 453

w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003
Wzór 173 TopComfort
bez blachy cokołowej
w kolorze preferowanym 
rubinowym RAL 3003

Informacje szczegółowe o produktach Hörmann w nowoczesnym wzornictwie znajdą 
Państwo w katalogu garażowych bram segmentowych Hörmann. 103



Nawet w budynkach wielorodzinnych wejście do domu jest jego 
najlepszą wizytówką. Dlatego firma Hörmann oferuje szereg 
możliwości indywidualnej aranżacji. Drzwi zewnętrzne można 
łączyć z elementami bocznymi, naświetlami górnymi i systemem 
skrzynek listowych według własnego pomysłu. Atrakcyjna stylistyka 
z pewności przypadnie Państwu do gustu.

Idealne dla domów wielorodzinnych
Różne naświetla boczne i górne, systemy skrzynek listowych

 ▲ Wzór 100 w kolorze antracytowym RAL 7016, z uchwytem specjalnym, elementami bocznymi i systemem skrzynek listowych (opcjonalnie)
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Wzór 100 w kolorze białym RAL 9016 Wzór 101 w kolorze białym RAL 9016

Wszystkie drzwi przedstawione na zdjęciach posiadają profil 
wyrównujący skrzydło.

Na zdjęciu przedstawiono 
wymienną ramę aluminiową 
(opcjonalnie).

Sprytnie pomyślane: pełna dowolność kombinacji 

systemu drzwi zewnętrznych

Do wzorów 100 i 101 dostarczamy różne elementy boczne, 
naświetla górne i szczebliny poprzeczne.

Perfekcyjnie dobrane do oczekiwań 

inwestora: systemy skrzynek na listy

Hörmann oferuje systemy skrzynek listowych 
dopasowane do potrzeb użytkowników i wielkości 
budynku mieszkalnego. Wszystkie skrzynki i otwory 
wrzutowe na listy wraz z przyciskiem dzwonka, 
włącznikiem światła i głośnikiem domofonu 
są zamontowane w ocieplanym panelu aluminiowym 
i wykończone maskownicą ze stali nierdzewnej, 
która ułatwia montaż bez konieczności wykonywania 
kosztownych prac murarskich.

Wzór 100

Uchwyt 94-2 ze stali 
nierdzewnej (opcjonalny, 
bez dopłaty), szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
Mastercarré, wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne.

Wzór 101

Uchwyt 38-2 ze stali 
nierdzewnej (opcjonalny, 
bez dopłaty), szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
Mastercarré, wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne.
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Zadaszenia Hörmann
Atrakcyjny wygląd i ochrona w każdych warunkach pogodowych

Wzór 105

Zadaszenie ze stali nierdzewnej, jak na zdjęciu poniżej, ze szkłem akrylowym, 
wymiary 1600 × 900 mm (2000 × 1000 mm).
Maskownica boczna ze stali nierdzewnej, przeszklenie z jednoszybowego szkła bezpiecznego,
wysokość  2000 mm, głębokość  900 mm (u góry).
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Wzór 405

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym, 
wymiary 2000 × 1000 mm

Wzór 505

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym, 
wymiary 2000 × 1000 mm

Wzór 605

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze białym RAL 9016,
ze szkłem akrylowym,
wymiary 2000 × 1000 mm

Wzór 605 CH 703

Zadaszenie aluminiowe
w kolorze Hörmann CH 703,
ze szkłem akrylowym,
wymiary 2000 × 1000 mm
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Dobre wyposażenie gwarancją bezpieczeństwa
Najlepsza ochrona i komfort obsługi

Dla większego komfortu 
i poczucia bezpieczeństwa 
można dodatkowo 
wyposażyć drzwi 
zewnętrzne Hörmann 
w inteligentne rozwiązania 
techniczne. Hörmann 
oferuje w tej dziedzinie 
najnowocześniejsze 
możliwości, począwszy 
od mechanicznego 
ryglowania w pakiecie 
bezpieczeństwa S-3 S, 
elektronicznego ryglowania 
w wersji H-5 Comfort, 
aż po komfortowy skaner 
linii papilarnych. Partnerzy 
firmy Hörmann służą 
informacjami i doradztwem 
w tym zakresie.
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➊

➋

➌

Stopniowany poziom 

bezpieczeństwa

Firma Hörmann oferuje różne pakiety 
bezpieczeństwa, które zwiększają poziom 
bezpieczeństwa i komfortu.

Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym 

sztywnym łańcuchem stalowym

Pakiet bezpieczeństwa S-3 S obejmuje 2 rygle 
zapadkowe i sztywny łańcuch stalowy zintegrowany 
z zamkiem. Dzięki temu drzwi są najpierw uchylane 
na niewielką szerokość, co uniemożliwia obcym 
osobom z zewnątrz ich całkowite otwarcie. 
W tym pakiecie drzwi zewnętrzne są wyposażone 
w zamek automatyczny (S-5 S Automatik), 
który mechanicznie rygluje drzwi w momencie 
ich domknięcia (wyposażenie obejmuje 4 rygle 
zapadkowe).

Automatyczne ryglowanie – wygodne otwieranie

Pakiety bezpieczeństwa H-5 Comfort 
są wyposażone w automatyczny zamek, który 
powoduje mechaniczne zaryglowanie drzwi na 5 rygli 
haczykowych w momencie ich domknięcia. Przy 
otwieraniu drzwi za pomocą jednego z możliwych 
elementów obsługi (sterownik wewnętrzny, nadajnik 
itd.) zintegrowany silnik odryglowuje zamek, dzięki 
czemu drzwi można łatwo otworzyć. Oczywiście 
nadal można też otwierać je z zewnątrz kluczem.

➊ Otwieranie przez naciśnięcie na przycisk

W przypadku H-5 Comfort drzwi zewnętrzne 
można otworzyć poprzez naciśnięcie 
przycisku np. umieszczonego na domofonie. 
Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne 
w domach wielorodzinnych.

➋ Otwieranie przez wprowadzenie kodu

W przypadku H-5 Comfort Code drzwi 
zewnętrzne otwiera się od zewnątrz po 
wprowadzeniu kodu. Estetyczny sterownik 
kodowany cyfrowo CTV 1 / CTV 3 obsługuje 
jedną lub trzy funkcje, do tego jest szczególnie 
wytrzymały i zabezpieczony przed celowym 
zniszczeniem.

➌ Otwieranie przy użyciu skanera 

linii papilarnych

H-5 Comfort Scan otwiera drzwi zewnętrzne 
z wykorzystaniem skanera linii papilarnych. 
Domownicy nie muszą już używać standardowego 
klucza. W skanerze można zarejestrować 
do 100 odcisków palców bez użycia komputera. 
W tę technikę można wyposażyć również bramy 
garażowe firmy Hörmann.

H-5 Comfort Scan z EC-Turn

Odryglowuje drzwi zewnętrzne 
i otwiera skrzydło drzwiowe 
za pomocą napędu. Ten pakiet nadaje 
się szczególnie do wejść, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki 
przeciwwłamaniowym elementom wyposażenia 
w klasie 2 odporności na włamanie. 
Więcej informacji na stronach 14 – 15.
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Pełna różnorodność kolorów
Gdy drzwi zewnętrzne pasują do domu

Hörmann oferuje nieograniczone 
możliwości wyboru kolorystyki 
nowych drzwi zewnętrznych. 
Można dopasować drzwi 
do elewacji domu lub zestawić 
je na zasadzie barwnego 
kontrastu. Przy tym mają 
Państwo do wyboru kolory 
preferowane – w jednej cenie, 
a także wszystkie kolory 
z palety RAL. Mogą też 
Państwo wybrać kolor nowych 
drzwi od wewnętrznej strony. 
Prosimy skontaktować 
się z przedstawicielem 
firmy Hörmann i zapytać 
o terminy dostaw i cenę 
ulubionego wzoru drzwi 
w wybranym kolorze.

110



RAL 8028 brązowy, matowy

RAL 7015 łupkowoszary, matowy

Kolor Hörmann CH 703 antracytowy, strukturalny

Kolor Hörmann CH 607 kasztanowy, strukturalny

RAL 9006 białe aluminium, półmatowy

RAL 9016 M biały, matowy

RAL 7040 szary, matowy

RAL 7016 antracytowy, matowy

RAL 6005 ciemnozielony, matowy

RAL 3003 rubinowy, matowy

RAL 6009 zielony, matowy

Wybierz za dopłatą jeden 

z 11 kolorów preferowanych, 

w tej samej cenie

Malowanie obustronne

Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann 
w standardowym kolorze białym RAL 9016 
są z wewnętrznej i zewnętrznej strony lakierowane 
proszkowo na połysk. Drzwi zewnętrzne 
w 11 kolorach preferowanych są od zewnątrz 
malowane farbą proszkową. (Od wewnątrz 
standardowo w kolorze białym RAL 9016 
z połyskiem). Na życzenie dostarczamy 
drzwi zewnętrzne malowane obustronnie 
w różnych kolorach.

Należy unikać ciemnych kolorów w aluminiowych drzwiach 
zewnętrznych wystawionych na działanie promieni słonecznych 
z uwagi na możliwość wypaczania się skrzydła i pogorszenia 
funkcjonowania i szczelności drzwi.

Kolor na indywidualne 

zamówienie

Oprócz 11 kolorów 
preferowanych, które 
oferowane są w tej samej 
cenie, istnieje możliwość 
wykonania drzwi zewnętrznych 
w innym dowolnym kolorze 
z palety RAL (kolory odblaskowe 
i perłowe na zapytanie). 
Takim, który najlepiej pasuje do Państwa domu.

Identyczny z kolorem bram 

garażowych Hörmann

Do wielu wzorów i kolorów drzwi 
zewnętrznych oferujemy pasujące 
bramy garażowe Hörmann 
z takim samym kolorystycznym 
wykończeniem powierzchni. 
Prosimy skontaktować 
się z partnerem handlowym 
firmy Hörmann.

 Garażowe bramy segmentowe
Codziennie większy komfort i bezpieczeństwo

Hörmann BiSecur 
Nowoczesny system sterowania radiowego  
do napędów bram garażowych
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Bogaty wybór przeszkleń
Według indywidualnych upodobań

Float przezroczyste, piaskowane

Silk białe, struktura wytłaczana

Mastercarré

Katedralne białe

Parsol szare, piaskowane

Reflo

504 białe

Stopsol niebieskie, piaskowaneOrnamentowe Micrograin

Każde przeszklenie wygląda inaczej 
w zależności od koloru, struktury 
i zastosowanej obróbki. Dlatego oprócz 
propozycji przeszkleń prezentowanych 
na zdjęciach w katalogu mogą Państwo 
wybrać dowolny rodzaj szyby do nowych 
drzwi zewnętrznych Hörmann – kierując 
się własnym gustem. 
Na tej stronie zamieściliśmy zestawienie 
najbardziej popularnych szyb. 
Informacji o cenach i terminach 
dostawy udzielają parterzy handlowi 
firmy Hörmann.
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Pave białe

Satinato

Szkło ornamentowe Chinchilla białe

Masterpoint

Szkło ornamentowe Barock białeStopsol szare, piaskowane

Royal Flash białe

Ornamentowe 553

Szkło ornamentowe Silvit 178 brąz

Szkło ornamentowe Gotik białeMadras silk, trawione

Masterligne

Szkło ornamentowe Niagara białe

597 białe Royal Trio białe Flûtes
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Wszystko pod kontrolą
Wzornictwo na każde życzenie

W tym katalogu podpowiadamy, jakie uchwyty pasują do danego wzoru drzwi. 
Jest to jednak tylko propozycja. Mogą Państwo wybrać dowolny wzór uchwytu 
zgodnie z własnymi życzeniami i wyobrażeniami. To państwa gust decyduje. 
Poniżej przedstawiamy wszystkie oferowane uchwyty. Informacji o cenach 
i terminach dostawy udzielają partnerzy handlowi firmy Hörmann.

HÖ 500

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

38-2

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

38-1

 Stal nierdzewna 
na środku 
z dekorem

92-2

 Stal 
nierdzewna, 
szczotkowana

21-1

 Tworzywo sztuczne, 
biały

27-1 Tworzywo 
sztuczne, biały
27-2 Tworzywo 
sztuczne, czarny

94-2

 Stal 
nierdzewna, 
szczotkowana

61-4

 Szyld długi, 
komplet 
przeciw-
włamaniowy, 
biały

62-4

 Szyld długi, komplet 
przeciwwłamaniowy 
z płaskim uchwytem 
od zewnątrz, biały

26-1

 Aluminium, 
biały
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Wszystkie dane w mm

HÖ 200

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

HÖ 710

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

HÖ 740

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

14-1

 Stal nierdzewna 
na środku 
z dekorem

14-2

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

81-1

Mosiądz 
polerowany

11-1

 Stal nierdzewna, 
matowana

29-1

 Mosiądz 
masywny, 
oksydowany

HÖ 600

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

HÖ 700

 Stal nierdzewna 
na środku 
z dekorem

HÖ 300

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

HÖ 100

 Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

Zamiana uchwytu

(ew. za dopłatą)

w programie Szybkiej Dostawy

w programie Vario
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Zestawienie wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych Hörmann
Bogaty wybór produktów 

do natychmiastowej realizacji:

termin dostawy ok. 3-4 tygodni.

Indywidualna oferta Vario – 

termin dostawy 

ok. 8 tygodni

45 TP / TC
Strona 25

560 TP / TC
Strona 30

680 TP / TC
Strona 21

222 TP / TC
Strona 65

188 TP / TC
Strona 103

667 TP / TC
Strona 61

221 TP / TC
Strona 65

225 TP / TC
Strona 65

65 TP / TC
Strona 38

650 TP / TC
Strona 32

223 TP / TC
Strona 65

697 TP / TC
Strona 61

650-4 TP / TC
Strona 34

75 TP / TC
Strona 22

224 TP / TC
Strona 65

860 TP / TC
Strona 26

Poznaj jakość produktów marki Hörmann
Każdy zakres zastosowania: do nowych i modernizowanych budynków

Z firmą Hörmann zrealizujecie 

Państwo swoje najlepsze plany. 

Bardzo funkcjonalne, wysokiej 

jakości produkty stanowią starannie 

dobrane rozwiązania do wszystkich 

segmentów budownictwa.

Bramy garażowe

Pasują optymalnie do architektonicznego stylu Twojego domu: 
bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napędy do bram

Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo: napędy 
Hörmann do bram garażowych i wjazdowych.

Drzwi zewnętrzne

W zależności od potrzeb i wymagań mogą Państwo 
wybrać odpowiedni wzór drzwi z szerokiej oferty 
drzwi zewnętrznych.

Drzwi stalowe

Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w domu – 
od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice

Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych, 
adaptowanychbądź remontowanych budynków.

www.hormann.pl Drzwi stalowe

Drzwi zewnętrzne

Napędy do bram garażowych i wjazdowych

686 TPP / TP / TC
Strona 42

100
Strona 104

177 TPP / TP / TC
Strona 42

559 TPP / TP / TC
Strona 30

585 TPP / TP
Strona 45

675 TPP / TP / TC
Strona 29

62 TPP / TP / TC
Strona 22

173 TPP / TP / TC
Strona 103

558 TPP / TP / TC
Strona 94

583 TPP / TP
Strona 53

40 TPP / TP
Strona 68

166 TPP / TP / TC
Strona 37

557 TPP / TP / TC
Strona 98

582 TPP / TP
Strona 73 

659 TPP / TP / TC
Strona 63

101
Strona 104

571 TPP / TP
Strona 79

553 TPP / TP / TC
Strona 92

592 TPP / TP
Strona 46

875 / 895 / 898 
TPP / TP
Strona 101

110 TPP / TP / TC
Strona 36

572 TPP / TP
Strona 80

554 TPP / TP
Strona 94

593 TPP / TP
Strona 48

136 TPP / TP / TC
Strona 37

579 TPP / TP
Strona 73

555 TPP / TP / TC
Strona 96

594 TPP / TP
Strona 48

140 TPP / TP / TC
Strona 37

556 TPP / TP / TC
Strona 98

581 TPP / TP
Strona 71 

595 TPP / TP
Strona 46

569 TPP / TP
Strona 76

551 TPP / TP / TC
Strona 66

590 TPP / TP
Strona 54

866 TPP / TP / TC
Strona 42

100, MG 115
Strona 40

 NOWOŚĆ 

861 TPP / TP
Strona 100

100, MG 114
Strona 40

568 TPP / TP
Strona 74

449 TPP / TP / TC
Strona 56

589 TPP / TP
Strona 53

 NOWOŚĆ 

100, MG 113
Strona 40

694 TPP / TP / TC
Strona 29

567 TPP / TP
Strona 88

413 TPP / TP / TC
Strona 58

588 TPP / TP
Strona 54

 NOWOŚĆ 

100, MG 112
Strona 40

566 TPP / TP
Strona 87

402 TPP / TP / TC
Strona 58

587 TPP / TP
Strona 52

693 TPP / TP / TC
Strona 100

 NOWOŚĆ 

565 TPP / TP
Strona 82

185 TPP / TP / TC
Strona 32

586 TPP / TP
Strona 51

689 TPP / TP / TC
Strona 63

100, MG 111
Strona 40

 NOWOŚĆ 

570 TPP / TP
Strona 78

552 TPP / TP
Strona 72

591 TPP / TP
Strona 47

100, MG 116
Strona 40

 NOWOŚĆ 

825 / 845 / 855 
TPP / TP
Strona 101

825 / 845 / 855

 biały RAL 9016
kolor Hörmann CH 703 (tylko w wersji TP)
Decograin Golden Oak (tylko w wersji TP)

Kolory / rodzaje powierzchni dostępne 
w programie „Szybkiej Dostawy”: Wersje wykonania:

TC TopComfort (patrz strona 10)
TP TopPrestige (patrz strona 11)
TPP TopPrestigePlus (patrz strona 12)
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Klasa 2
wg PN-EN 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
Komfort i bezpieczeństwo we własnym domu

Najlepszy wybór dla Państwa domu
Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann 

NOWOŚĆ
Trójwymiarowe wzory przeszklenia

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie 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.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
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