6 modernih motivov

Vhodna vrata Comfort
Cenovno ugodna aluminijasta vhodna vrata s trojno varnostno ključavnico

Ker je to vaš dom
Dobro počutje se začne pri vhodnih vratih

Vhodna vrata izpolnijo več namenov: Ščitijo, varujejo pred
mrazom in so hkrati vizitka vsake hiše. Program vhodnih vrat
Hörmann Comfort vam nudi celo vrsto cenovno ugodnih
modelov, ki vsi kar najbolje uresničujejo svojo namembnost –
in vam nudijo visoko stopnjo dobrega počutja.
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S kakovostnim aluminijastim polnilom
Hitro boste opazili razliko: Z aluminijastimi vhodnimi
vrati lahko uživate številne prednosti:
• visoka zvočna izolacija
• visoka toplotna izolacija
• visoka varnost
• visoka stabilnost
• brez ponovnega pleskanja, saj bodo vrata tudi
čez leta izgledala kot nova
Vsi motivi Hörmann vrat serije Comfort so na voljo s kakovostnim
aluminijastim polnilom z dimenzijami maks. 1.150 × 2.150 mm.
Pri teh vratih lahko izbirate med belo barvo in barvnim tonom
Hörmann CH 703 (antracit). Notranja stran vrat je vedno bele
barve. Dobavni rok iz našega programa takojšnje dobave znaša
8 delovnih dni.

Hitra dobava tudi z nestandardno opremo
Za vrata Comfort vam je na voljo tudi individualna izdelava
stranskih delov. Razen tega izbirate tudi dodatno opremo
in izvedbe, n.pr. držalo. Vaša prednost: Tudi vrata z individualno
opremo vam dobavimo v času 13 delovnih dni.

Trojna varnostna ključavnica
V lastnem domu se vsak želi počutiti varno. Zato so vsa vhodna
vrata Hörmann Comfort serijsko opremljena s trojno varnostno
ključavnico. Takšna varnost pomirja.

Preizkušena kakovost blagovne znamke
Oznaka CE skladno z EN 14351-1
Z oznako CE potrjujemo skladnost vseh naših vhodnih vrat
s smernicami ES skladno z EN 14351-1 in izpolnjevanje
v njih določenih bistvenih zahtev.
Sistem zagotavljanja kakovosti po DIN ISO 9001
Proizvodnja vhodnih vrat Hörmann je certificirana skladno
z DIN ISO 9001. Tudi s tem se potrjuje moto podjetja Hörmann:
„Kakovost brez kompromisov“.

Dolga življenjska doba je zagotovljena
Prepričani smo o naših proizvodih in našem
zagotavljanju brezkompromisne kakovosti.
Zato dobite pri Hörmannu 10 let garancije*
za vhodna vrata Hörmann.
LET

garancije

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarskotehničnih vzrokov.
 vtorske pravice zavarovane. Ponatis, tudi izvlečki, samo
A
z našim dovoljenjem. Pridržana je pravica do sprememb.
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Da boste še bolj varni

Vhodna vrata Hörmann so prepričljiva do podrobnosti

1

Zunanji videz
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Notranji videz

Aluminijasta vhodna vrata
Hörmann Comfort
z aluminijastimi polnili
vam nudijo Hörmann
kakovost po ugodni ceni.
6 motivov vas bo prepričalo
tako z modernim kot tudi
klasičnim videzom
ter izrednimi kakovostnimi
značilnostmi, kar zadeva
varnost, udobje
in toplotno izolacijo.
Dobra toplotna izolacija
Toplotno ločen sistem
profilov debeline 80 mm
in polnilo debeline 30 mm
zagotavljata odlično
toplotno izolacijo. Glede
na motiv so vam vhodna
vrata Comfort na voljo
z vrednostjo toplotne
prehodnosti U do
1,8 W/m²K. Tako boste
zmanjšali stroške ogrevanja
in uživali v prijetnem
občutku svojega doma.
Dvojno
toplotnoizolacijsko steklo
Tudi pri motivih vhodnih
vrat z velikimi steklenimi
površinami je vsaka skrb
zaradi prevelike izgube
energije odveč. Dvojno
izolacijsko steklo
je prepričljivo s svojo
vrednostjo toplotne
prehodnosti do 1,1 W/m²K.
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Trojna varnostna
ključavnica
Varnostna ključavnica
ne zavaruje vrata samo
z zaklepom in zatikom,
temveč še dodatno
z dvema jeklenima
padajočima zapornima
zatičema (zgoraj in spodaj),
tako da so vhodna vrata
Comfort zavarovana
na 3 mestih in to samo
z enim obratom ključa.
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Opcijska oprema

Dobro držalo

14-2
nerjavno jeklo,
mat krtačeno

+

5

600

+

210

+

+

Notranja kljuka
iz nerjavnega jekla
z rozeto za profilni cilinder

600

Tridimenzionalno
nastavljivi tečaji
Z dvodelnimi,
tridimenzionalno
nastavljivimi tečaji lahko
vhodna vrata Comfort
odlično nastavite. Zato
so vrata optimalno
zatesnjena, hkrati
pa se zlahka
in varno zapirajo.

+

Alternativno k prikazanemu držalu
za vhodna vrata z motivi lahko izbirate
tudi med temi modeli.

350

+

+

Električno odpiralo vrat

+

Lepo oblikovana rozeta
Vsa vhodna vrata Comfort
so na zunanji strani
opremljena z lepo
oblikovano prekrivno
rozeto bele barve
za profilni cilinder.

38-1
nerjavno jeklo
s sredinskim
okrasnim delom

38-2
nerjavno jeklo,
mat krtačeno

92-2
krtačeno
nerjavno jeklo
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Toplotno ločen prag
Izredno stabilen, 80 mm
širok in toplotno izoliran
prag vhodnih vrat je srebrne
barve EV 1 in je nevidno
privijačen v tla.

81-1
polirana
medenina

+
210
+

+

210

+

Zaobljen okvir maske
Rondo 70 na zunanji strani

29-1
brunirana
masivna medenina

Spodnji del vrat
iz nerjavnega jekla
+ mm + = mera osi
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Več elegantnosti in več svetlobe
Zasteklitve nudijo številne prednosti

▲ ▲ Motiv 908 A v barvnem tonu Hörmann CH 703, držalo 38-2, s stranskim delom (opcijsko).

Vsa vhodna vrata Hörmann Comfort so vam na voljo vključno
z zasteklitvijo. Izberite motiv, ki se najbolje ujema z vašim
individualnim hišnim vhodom. Dodatno so za vsak motiv na voljo
stranski deli izdelani po meri. Vaša prednost: individualen videz
in več svetlobe v vašem domu.
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Motiv 900 A
Držalo iz nerjavnega jekla 38-2 na profilu vratnega
krila, varnostno toplotnoizolacijsko steklo, zunaj
vezano varnostno steklo, znotraj Mastercarré.
Motiv 902 A
Držalo iz nerjavnega jekla 38-2 na profilu vratnega
krila, varnostno toplotnoizolacijsko steklo, zunaj
vezano varnostno steklo, znotraj Mastercarré.
Motiv 904 A
Držalo iz nerjavnega jekla 38-2 na profilu vratnega
krila, varnostno toplotnoizolacijsko steklo, zunaj
vezano varnostno steklo, znotraj peskano steklo
Float s prozornimi prečnimi črtami.

Motiv 900 A v standardno beli
barvi RAL 9016.

Motiv 902 A v standardno beli
barvi RAL 9016.

Motiv 906 A
Držalo iz nerjavnega jekla 38-2 na profilu vratnega
krila, varnostno toplotnoizolacijsko steklo, zunaj
vezano varnostno steklo, znotraj peskano sivo
steklo Parsol s prozornimi prečnimi črtami.
Motiv 908 A
Držalo iz nerjavnega jekla 38-2 na profilu vratnega
krila, varnostno toplotnoizolacijsko steklo, zunaj
vezano varnostno steklo, znotraj peskano sivo
steklo Parsol s prozornimi črtami.
Motiv 975 A
Držalo iz nerjavnega jekla 38-2 na profilu vratnega
krila, varnostno toplotnoizolacijsko steklo, zunaj
vezano varnostno steklo, znotraj Mastercarré.

Barve v programu
takojšnje dobave

Motiv 904 A v standardno beli
barvi RAL 9016.

Motiv 906 A v standardno beli
barvi RAL 9016.

Standardno bela RAL 9016

Barvni ton Hörmann CH 703 (zunaj),
znotraj standardno bela RAL 9016

Motiv 908 A v standardno beli
barvi RAL 9016.

Motiv 975 A v standardno beli
barvi RAL 9016.
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Hörmann – kakovost brez kompromisov

Hörmann KG Amshausen, Nemčiji

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčiji

Hörmann KG Brandis, Nemčiji

Hörmann KG Brockhagen, Nemčiji

Hörmann KG Dissen, Nemčiji

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčiji

Hörmann KG Freisen, Nemčiji

Hörmann KG Ichtershausen, Nemčiji

Hörmann KG Werne, Nemčiji

Hörmann Genk NV, Belgija

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Beijing, Kitajska

Hörmann Tianjin, Kitajska

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann

GARAŽNA VRATA

vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh

POGONI

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki

INDUSTRIJSKA VRATA
NAKLADALNA TEHNIKA

in na Kitajskem, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo

NOTRANJA VRATA

kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

PODBOJI

www.hoermann.com

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne
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elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na

