
6 moderných motívov

 Domové dvere Comfort
Cenovo výhodné hliníkové dvere s 3-násobným bezpečnostným zámkom 



Pretože to je Váš domov
Dobrý pocit začína pri domových dverách

Domové dvere spĺňajú mnoho úloh: chránia, zadržiavajú chlad 
zvonku a sú optickou vizitkou domu. Domové dvere Hörmann 
Comfort vám poskytujú rad cenovo výhodných modelov, 
ktoré najlepšie spĺňajú všetky tieto úlohy – a poskytujú vám 
tak vysokú úroveň dobrého pocitu. 
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S vysoko hodnotnou hliníkovou výplňou

Rýchlo si všimnete: s hliníkovými dverami si užívate mnoho výhod:
Vysoká protihluková ochrana• 
Vysoká tepelná izolácia• 
Vysoká bezpečnosť• 
Vysoká stabilita• 
Bez pretierania; hliníkové dvere vyzerajú aj po rokoch ako nové.• 

Získate všetky motívy dverí Hörmann Comfort s vysoko hodnotnou 
hliníkovou výplňou v rozmeroch max. 1.150 × 2.150 mm. Pri týchto 
dverách si môžete zvoliť medzi bielou farbou a Hörmann 

farebným odtieňom CH 703 (antracit). Vnútorná strana dverí 
je vždy biela. 

Rýchle dodanie aj pri atypickom vyhotovení

Pre vaše dvere Comfort si môžete zakúpiť aj bočné diely 
v individuálnom vyhotovení. Okrem toho sú pre vás k dispozícii 
dodatočné vybavenia a varianty, napr. pre výber madla. 
Vaša výhoda: aj vaše dvere s individuálnou výbavou Vám dodáme 
v čo najkratšom dodacom termíne.

3-násobný bezpečnostný zámok

Vo vlastnom dome sa chcete cítiť bezpečne. Z tohto dôvodu 
sú všetky domové dvere Hörmann Comfort sériovo vybavené 
3-násobným bezpečnostným zámkom. To je upokojujúco bezpečné.

Testovaná značková kvalita

 Označenie CE podľa EN 14351-1

Pre všetky naše domové dvere potvrdzujeme s označením CE 
zhodu našich domových dverí so smernicami ES podľa EN 14351-1 
a dodržiavanie podstatných požiadaviek, ktoré sú v nich stanovené.

Systém riadenia kvality podľa DIN ISO 9001

Výroba domových dverí Hörmann je certifikovaná podľa 
DIN ISO 9001. Aj takto dokumentuje spoločnosť Hörmann motto: 
„Kvalita bez kompromisov“.

Garantovaná dlhá životnosť

Sme presvedčení o našich výrobkoch a o našej kvalite bez 
kompromisov. Preto v spoločnosti Hörmann získate záruku 
10 rokov* na domové dvere Hörmann.

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov 
tlače farebne záväzné.

 Chránené autorským právom. Dodatočná tlač, aj skrátená, 
len s našim povolením. Zmeny vyhradené.

ročná

záruka
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Lepšie je neriskovať
Domové dvere Hörmann presviedčajú do detailu
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3-násobný 

bezpečnostný 

zámok

Bezpečnostný zámok 
nezabezpečuje dvere 
iba pomocou západky 
a závorou, ale dodatočne 
aj pomocou dvoch otočných 
západiek s oceľovými hákmi 
(hore a dole), aby boli 
domové dvere Comfort 
zabezpečené v 3 bodoch 
a to iba jedným otočením 
kľúča.
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Hliníkové domové dvere 
Hörmann Comfort 
s hliníkovými výplňami 
vám ponúkajú kvalitu 
Hörmann za výhodnú 
cenu. 6 motívov presviedča 
moderným vzhľadom 
a znakmi vysokej kvality 
v bodoch: bezpečnosť, 
komfort a tepelná izolácia.

Dobrá tepelná izolácia

Termicky oddelený profilový 
systém s hrúbkou 80 mm 
a výplň s hrúbkou 30 mm 
sa starajú o dobrú tepelnú 
izoláciu. Podľa motívu 
získate domové dvere 
Comfort s hodnotou U 
do 1,8 W/m2K. Tak ušetríte 
na nákladoch na vykurovanie 
a budete si užívať útulnú 
atmosféru domova.

Dvojité tepelno-izolačné 

presklenie

Ani pri motívoch domových 
dverí s veľkými presklenými 
plochami nemusíte mať 
strach z nadmerných strát 
energie. Dvojité izolačné 
presklenie presviedča 
hodnotou U do 1,1 W/m2K.

Pohľad zvonku

Pohľad zvnútra 
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Vnútorná kľučka 
z ušľachtilej ocele s rozetou 
s profilovým cylindrom

Voliteľné 

vybavenie

Dobré uchopenie

Alternatívne k vyobrazenému madlu 
motívov domových dverí si môžete 
vybrať aj z týchto modelov. 

Trojdimenzionálne 

nastaviteľné závesy

Pomocou dvojdielnych, 
trojdimenzionálne 
nastaviteľných závesov 
je možné vaše domové 
dvere Comfort perfektne 
nastaviť. Tieto sú potom 
optimálne utesnené 
a zapadajú ľahko a potichu 
do zámku. 

Termicky oddelený 

podlahový prah

Mimoriadne stabilný, tepelne 
izolačný prah domových 
dverí so šírkou 80 mm 
je striebornej farby EV 1 
a priskrutkováva sa skryto 
smerom nadol.

Tvarovo pekná rozeta

Všetky domové dvere 
Comfort disponujú 
tvarovo peknou, bielou 
rozetou s profilovým 
cylindrom zvonku. 

Elektrický otvárač dverí

Zaoblený rám clony 
Rondo 70 vonkajší

Plech sokla 
z ušľachtilej ocele

92-2

Ušľachtilá 
oceľ matná

+ mm + = rozmer osi 5



Všetky domové dvere Hörmann obdržíte vrátane presklenia. 
Vyberte si, ktorý motív sa najlepšie hodí k vášmu individuálnemu 
vstupu do domu. Dodatočne obdržíte pre každý motív bočné 
diely vyhotovené na mieru. Vaša výhoda: individuálny vzhľad 
a viac svetla vo vašom dome.

Viac elegancie a viac svetla
Presklenia ponúkajú mnoho výhod

Motív 908 A ▲  vo farebnom odtieni Hörmann CH 703, madlo 38-2, s bočným dielom (voliteľne)
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Motív 900 A 

v bielej farbe RAL 9016

Motív 904 A 

v bielej farbe RAL 9016

Motív 908 A 

v bielej farbe RAL 9016

Motív 902 A 

v bielej farbe RAL 9016

Motív 906 A 

v bielej farbe RAL 9016

Motív 975 A 

v bielej farbe RAL 9016

Motív 900 A

Madlo z ušľachtilej ocele 38-2 na profile krídla, 

tepelné ochranné sklo, zvonku vrstvené 

bezpečnostné sklo, vnútri Mastercarré.

Motív 902 A

Madlo z ušľachtilej ocele 38-2 na profile krídla, 

tepelné ochranné sklo, zvonku vrstvené 

bezpečnostné sklo, vnútri Mastercarré.

Motív 904 A

Madlo z ušľachtilej ocele 38-2 na profile krídla, 

tepelné ochranné sklo, zvonku vrstvené 

bezpečnostné sklo, zvnútra Float pieskované 

s čírymi priečnymi pásmi.

Motív 906 A

Madlo z ušľachtilej ocele 38-2 na profile krídla, 

tepelné ochranné sklo, zvonku vrstvené 

bezpečnostné sklo, zvnútra Parsol sivé, 

pieskované s čírymi priečnymi pásmi.

Motív 908 A

Madlo z ušľachtilej ocele 38-2 na profile krídla, 

tepelné ochranné sklo, zvonku vrstvené 

bezpečnostné sklo, zvnútra Parsol sivé, 

pieskované s čírymi pásmi.

Motív 975 A

Madlo z ušľachtilej ocele 38-2 na profile krídla, 

vrstvené bezpečnostné sklo, zvonku vrstvené 

bezpečnostné sklo, vnútri Mastercarré.

Farby v zrýchlenom programe

Biela RAL 9016

Farebný odtieň Hörmann CH 703 (zvonku), 

vnútri biela farba RAL 9016
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Partner slovenského futbalu

Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina 

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané  

sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho  

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi 

výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou  

v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom 

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann Genk NV, Belgicko

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
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