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Klasa 2
wg PN-ENV 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej  

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. 

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie 

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji  

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

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, 

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

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

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo we własnym domu

NOWOŚĆ: 2-kolorowe wzory drzwi zewnętrznych  
z kolorowymi aplikacjami

Najlepszy wybór dla Twojego domu
Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann
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Poznaj jakość produktów marki Hörmann
Każdy zakres zastosowania: do nowych i modernizowanych budynków

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 wybierz odpowiedni 
wzór drzwi z szerokiej oferty aluminiowych drzwi 
zewnętrznych.

Drzwi stalowe
Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w Twoim domu - 
od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice
Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych, adaptowanych 
bądź remontowanych budynków.

www.hormann.pl
Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, 
wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

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

Kolory/rodzaje powierzchni dostępne w ofercie produktów  
w programie „Szybkiej Dostawy”:

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

Wersje wykonania:
TC TopComfort (patrz strona 10)
TP TopPrestige (patrz strona 11)
TPP TopPrestigePlus (patrz strona 12)
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Strona 79
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Strona 76

101
Strona 93

100
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140 TP/TC
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Strona 70

553 TP/TC
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Więcej informacji o aluminiowych drzwiach zewnętrznych  
i innych wysokiej jakości produktach firmy Hörmann 
znajdziesz na www.hormann.pl

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

 Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie  
po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.
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Jakość marki Hörmann 6

Korzyści dla Ciebie 9

Wersje wykonania 10

Bezpieczeństwo 14

Modernizacja 18

Wzory drzwi 20

Dopasowane drzwi zewnętrzne i bramy 
garażowe 88

Oferowane wzornictwo drzwi 
zewnętrznych i bram garażowych 90

Drzwi ze szczeblinami i skrzynki na listy 92

Zadaszenia 94

Zestawy przeciwwłamaniowe 96

Kolorystyka 98

Przeszklenia 100

Uchwyty 102

Drzwi zewnętrznie Hörmann  
do Twojego domu
Twoje nowe drzwi zewnętrzne powinny być czymś wyjątkowym. 
Powinny pasować do stylu domu, dobrze się prezentować  
i świadczyć o dobrym guście właścicieli. Takie drzwi powinny 
spełniać wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa  
i charakteryzować się wysokim współczynnikiem izolacyjności 
cieplnej, aby ograniczać straty energii.

Drzwi aluminiowe to dobry wybór
Od razu zauważysz, że drzwi aluminiowe pod wieloma 
względami przewyższają drzwi z tworzywa sztucznego i drzwi 
drewniane. Oprócz bogatego wyboru elementów wzornictwa  
i wyposażenia technicznego korzystasz 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 stronach 3 i 4  
są dostępne w wersji TopComfort i TopPrestige wraz z 
przedstawionymi uchwytami, przeszkleniami i wykończeniem 
powierzchni do drzwi przedstawionych na ilustracjach w 
ramach oferty „Szybkiej Dostawy”, w której termin realizacji 
zamówienia wynosi ok. 3-5 tygodni. Oczywiście naświetla 
boczne i górne dostarczamy również 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 – 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.

Możesz także według własnego pomysłu zmieniać i aranżować 
wygląd wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych - w tym celu 
wybierz dowolny z opcjonalnych uchwytów i przeszkleń, a także 
jeden z 11 kolorów preferowanych lub kolorów z palety RAL.

Program Vario obejmuje też ekskluzywne wzory drzwi 
zewnętrznych z nowoczesnymi uchwytami Design i kolorowymi 
aplikacjami. W ten sposób podkreślisz wyjątkowy styl Twoich 
drzwi zewnętrznych.



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

W myśl tego motta Hörmann jest marką, która 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
Możesz zaufać jakości marki Hörmann
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Tylko w firmie Hörmann

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 są gwarancją drzwi 
zewnętrznych optymalnie dopasowanych do 
indywidualnych wymogów 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. Możesz na nas polegać: próby 
wytrzymałościowe przeprowadzane w realnych warunkach 
są gwarancją zaawansowanych technologicznie 
produktów seryjnych w najwyższej jakości Hörmann.

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 
według dyrektyw WE oraz zachowania wszystkich 
istotnych wymogów tej normy.

System zapewnienia jakości zgodny z DIN ISO 9001
Produkcja drzwi zewnętrznych Hörmann odbywa się 
zgodnie z certyfikatem DIN ISO 9001, co stanowi 
udokumentowanie motto firmy Hörmann: „Jakość bez 
kompromisów”.

Gwarancja długotrwałości
Jesteśmy przekonani o doskonałej jakości naszych 
produktów i naszym bezkompromisowym systemie 
zapewnienia jakości.

Korzyść dla Ciebie: 
wyjątkowość
Wiele ze wzorów drzwi prezentowanych w niniejszym 
katalogu jest oferowanych tylko przez firmę Hörmann. 
Rozpoznasz je po oznaczeniu „Tylko w firmie Hörmann”.
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Niech Twój dom będzie piękny, ciepły i bezpieczny
Wszystko to zapewnią drzwi zewnętrzne Hörmann

Spośród 3 różnych wersji wykonania wybierz zgodnie z życzeniem 
drzwi o dobranym wyglądzie i odpowiednich właściwościach 
izolacyjnych: wersję podstawową TopComfort, elegancką, 
zakrywającą skrzydło wersję TopPrestige lub wersję TopPrestigePlus 
o lepszej izolacyjności cieplnej i ciekawszym wzornictwie. Nie ma 
znaczenia, na którą wersję wykonania się zdecydujesz - zawsze 
otrzymasz produkt najwyższej jakości „made in Germany”.
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Klasa 2
wg PN-ENV 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Korzyść dla Ciebie:  
naświetla boczne i naświetla górne
Więcej światła w korytarzu zapewniają drzwi zewnętrzne z 
naświetlami bocznymi i górnymi. Do wielu drzwi oferujemy 
także elementy boczne z wzorem przeszklenia, 
dostosowanym specjalnie do danego wzoru drzwi.

Korzyść dla Ciebie: izolacyjność cieplna
Wszystkie aluminiowe drzwi zewnętrzne firmy Hörmann 
posiadają system profili aluminiowych z przegrodą 
termiczną i dzięki tym właściwościom termoizolacyjnym 
spełniają 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 i dodatkową 
uszczelkę w przyldze drzwiowej. Drzwi TopPrestigePlus 
przekonują najlepszymi właściwościami termoizolacyjnymi 
i są szczególnie polecane do „Budownictwa 
niskoenergetycznego”. Więcej informacji na ten temat 
znajdziesz na stronie 12.

Korzyść dla Ciebie: 
przeciwwłamaniowe 
wyposażenie w klasie 2
Drzwi zewnętrzne Hörmann są teraz 
jeszcze bardziej bezpieczne - za dopłatą  
z wyposażeniem dodatkowym w klasie 2 
odporności na włamanie. Atestowane 
wyposażenie zabezpieczające jest 
dostępne do wszystkich drzwi 
zewnętrznych, naświetli górnych  
i bocznych.

Korzyść dla Ciebie:  
kolory preferowane
Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann  
są teraz dostępne w 11 kolorach 
preferowanych w korzystnych cenach. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie 98.
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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). 
Rzut oka na stronę wewnętrzną 
ukazuje wypełnienie drzwi z 
zaokrąglonymi listwami 
mocującymi przeszklenie i szarą 
uszczelką tworzącą subtelne 
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 U przenikania ciepła drzwi zewnętrznych 
wynosi do 1,4 W/m2 K. W ten sposób obniżasz koszty 
ogrzewania domu i możesz w pełni cieszyć się przytulną 
atmosferą.

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne
Także w przypadku wzorów drzwi o dużych przeszklonych 
powierzchniach nie należy się obawiać dużych strat energii. 
Współczynnik przenikania ciepła standardowego przeszklenia 
termoizolacyjnego wynosi maksymalnie 1,1 W/m2 K.

Możliwość optymalnej regulacji
Kształtne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach 
zapewniają różne możliwości regulacji drzwi zewnętrznych 
TopComfort. Dzięki temu drzwi są optymalnie uszczelnione 
oraz łatwo i bezpiecznie się zamykają.

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.
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1

Widok z zewnątrz

2

Widok od wewnątrz

W wersji TopPrestige wzór 
wypełnienia jest zamontowany 
na profilu skrzydła i dzięki temu 
daje elegancki wygląd 
zewnętrzny (1). Ta wersja 
przypadnie Tobie do gustu ze 
względu na wąski profil skrzydła 
bez listew mocujących i bez 
widocznej uszczelki (2).

Bardzo dobra izolacyjność 
cieplna
Decydując się na wersję 
TopPrestige otrzymasz drzwi 
zewnętrzne, w których zespolona 
konstrukcja skrzydła i 
wypełnienia gwarantuje bardzo 
dobrą izolacyjność cieplną. 
System profili z przegrodą 
termiczną i wypełnieniem z 
pianki poliuretanowej w dużym 
stopniu zapobiega przedostawaniu się ciepła na zewnątrz 
domu. W zależności od wybranego wzoru współczynnik U 
przenikania ciepła drzwi zewnętrznych TopPrestige wynosi 
maksymalnie 1,3 W/m2 K.

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne
Drzwi zewnętrzne TopPrestige o dużych przeszklonych 
powierzchniach charakteryzują się najlepszą izolacyjnością 
cieplną. Montowane standardowo przeszklenie 
termoizolacyjne, którego współczynnik U przenikania ciepła 
wynosi nawet 1,1 W/m2 K, daje same korzyści.

Najważniejszy jest komfort
Kształtne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach 
zapewniają różne możliwości regulacji drzwi zewnętrznych 
TopPrestige. Dzięki temu zawsze jesteś pewien, że drzwi  
są optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie się 
zamykają.

TopPrestige - zawiasy 
regulowane w trzech 
płaszczyznach. Opcjonalnie 
dostępne także ukryte 
zawiasy.

Przekrój drzwi 
TopPrestige

Drzwi zewnętrzne TopPrestige
Elegancka wersja zakrywająca skrzydło

Widok z zewnątrz Widok od wewnątrz
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Najwyższej jakości drzwi zewnętrzne – najlepsza 
izolacyjność, najmodniejsze wzornictwo

2

Widok od wewnątrz

1

Widok z zewnątrz

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus
Korzyści wynikające z izolacyjności cieplnej i 
modnego wzornictwa

Przekrój drzwi 
TopPrestigePlus

Drzwi zewnętrzne 
TopPrestigePlus gwarantują 
komfort użytkowania, który 
spełnia najwyższe wymagania. 
Różne wersje wykonania drzwi 
TopPrestigePlus charakteryzują 
się niewidoczną z zewnątrz (1)  
i od środka (2) ramą skrzydła 
drzwiowego. Drzwi wewnętrzne 
o zlicowanym wyglądzie 
szczególnie dobrze pasują do 
Twoich drzwi pokojowych.

Rozwiązania wyznaczające 
kierunki rozwoju
Drzwi zewnętrzne 
TopPrestigePlus posiadają 
system profili o grubości 80 mm 
z przegrodą termiczną oraz 
izolowane wypełnienie ze 
wzorem o grubości 70 mm. 

Współczynnik izolacyjności cieplnej, wynoszący nawet 
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 o współczynniku U przenikania ciepła 
wynoszącym nawet 0,7 W/m2 K oznacza minimalne straty 
ciepła, dzięki czemu oszczędzasz energię i swoje pieniądze.

Standardowo: ukryte zawiasy
Zawiasy w drzwiach wersji TopPrestigePlus są montowane 
w sposób ukryty, to znaczy, że pozostają niewidoczne z 
każdej strony drzwi: to szczególnie eleganckie i estetyczne 
rozwiązanie. Konstrukcja zawiasów gwarantuje możliwość 
łatwej i wygodnej regulacji skrzydła drzwiowego oraz 
umożliwia zawsze komfortowe i bezpieczne zamykanie 
Twoich drzwi zewnętrznych.

Standardowe ukryte zawiasy w drzwiach 
zewnętrznych TopPrestigePlus.

Widok z zewnątrz Widok od wewnątrz
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Profile ramy
Oprócz standardowego profilu ramy oferujemy opcjonalnie  
dwa dekoracyjne warianty ramy ozdobnej do wyboru

Rama ozdobna Caro 70  NOWOŚĆ
Ta wersja wykonania tworzy 
charakterystyczne wysunięte 
obramowanie, które uwydatnia 
estetyczne walory drzwi. We 
wzorach drzwi z nowoczesnymi 
uchwytami Design profil ten 
podkreśla zlicowany charakter 
uchwytu i ramy.

Rama ozdobna Rondo 70
Zaokrąglony 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. Ten profil jest też 
dostępny opcjonalnie w szerokości 
110 mm np. do montażu za 
otworem.
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Na takim bezpieczeństwie można polegać
Nasze drzwi zewnętrzne zapewniają najlepszą ochronę

W kwestii bezpieczeństwa możesz 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 wg PN-ENV 1627.

14



Tylko w firmie Hörmann

Klasa 2
wg PN-ENV 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2  
wg PN-ENV 1627
Do drzwi zewnętrznych, naświetli bocznych i górnych –  
bez wpływu na estetykę wykonania

Możesz czuć się bezpiecznie  
we własnym domu
Oprócz wysoce skutecznego standardowego 
wyposażenia zabezpieczającego Hörmann oferuje  
teraz do drzwi opcjonalne wyposażenie w klasie 2. 
Tylko 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 badań. Właściwości 
przeciwwłamaniowe są poddawane 
szczegółowym badaniom, abyś we 
własnym domu mógł czuć się jeszcze  
bardziej bezpiecznie.

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.  
Po drzwiach nie można rozpoznać, że posiadają 
opcjonalne wyposażenie w klasie 2. Ich wysoki poziom 
zabezpieczenia pozostaje bez szkody dla atrakcyjnego 
wyglądu drzwi, które są przecież wizytówką Twojego 
domu. Jest to niewątpliwa zaleta, którą oferuje 
wyłącznie firma Hörmann.
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Tylko w firmie Hörmann

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. 
Dodatkowy trzpień ze stali nierdzewnej 
wchodzi w ramę maskującą od strony 
zawiasów.
Skrzydło drzwiowe można otworzyć 
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)
Dzięki elektrycznej zapadce zaczepu  
Twoi goście mogą wejść do domu 
dopiero, gdy uruchomisz od wewnątrz 
elektrozaczep. W ciągu dnia możesz 
także - po wyłączeniu funkcji 
samoczynnego ryglowania zamka H-5 
Automatik - przełożyć dźwignię 
blokującą: aby otworzyć drzwi, wystarczy 
je wtedy lekko nacisnąć od zewnątrz.

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 
maskującą. Utrudnia to 
wyważenie i wepchnięcie 
drzwi od strony zawiasów.

Przezorny zawsze zabezpieczony
Drzwi zewnętrzne Hörmann przekonują w każdym szczególe
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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.

Próg z przegrodą termiczną
Wyjątkowo stabilny, izolowany 
próg do drzwi zewnętrznych  
o szerokości 80 mm,  
z przegrodą termiczną, 
mocowany od spodu za 
pomocą zakrytych śrub.  
W kolorze srebrnym EV1.

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 i w 
kolorze antracytowym - ze 
stali nierdzewnej.

Klamka Rondo z aluminium

Klamka Caro ze stali nierdzewnej

Klamka Okto ze stali nierdzewnej
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Szybko i czysto w krótkim czasie
Wymiana drzwi zewnętrznych: fachowo i kompetentnie

Wymiana drzwi zewnętrznych jest łatwiejsza niż myślisz. 
Umożliwia to kompleksowy, kompetentny serwis, który 
oferują partnerzy firmy Hörmann. Usługi obejmują 
doradztwo, pomiar oraz montaż nowych drzwi łącznie  
z usunięciem starych. Szybciej niż myślisz Twój dom 
nabierze całkiem nowego charakteru. Z tej decyzji 
będziesz się cieszył przez długie lata.
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Partnerzy firmy Hörmann 
świadczą kompleksowe 
usługi serwisowe

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 
rutynowo szybko i czysto. Już  
w krótkim czasie po dokonaniu 
pomiaru na miejscu i wybraniu 
nowych drzwi można rozpocząć 
modernizację. Krok 1: fachowy  
i czysty demontaż Twoich starych 
drzwi 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 zgodnie z wymiarami. 
Specjalny próg drzwi 
zewnętrznych dokładnie zakrywa 
przejście z zewnątrz. Próg 
mocowany jest do podłoża za 
pomocą zamaskowanych śrub.
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Odkryj swoje nowe drzwi zewnętrzne
Program, który ma Tobie 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) 21



Nowoczesny wygląd
Nowe drzwi zewnętrzne podkreślą estetyczne walory Twojego 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)

▶
22



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  
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

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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Ekskluzywny kolor Hörmann CH 703
Bardzo szlachetna powierzchnia strukturalna w kolorze antracytowym

24



Tylko w firmie Hörmann

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 maskującą ●

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

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
z opcjonalną ramą ozdobną  ●
(standardowo z wykończeniem 
powierzchni Golden Oak)

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

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 na prawdę  
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 zamkniętym 
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 ●

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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Piękne wykończenie imitujące naturalne drewno
Z wykorzystaniem wszystkich zalet materiału - aluminium
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 675

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, 

szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 

zespolone szkło bezpieczne, 

wewnątrz Reflo, częściowo 

piaskowane ze szlifowanym 

ornamentem krzyżowym w 

przestrzeni międzyszybowej

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

w wersji TopComfort, kolor  ●

biały RAL 9016

w wersji TopPrestige, 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 694 

Uchwyt HÖ 700 ze stali 

nierdzewnej na wypełnieniu 

aluminiowym, szkło 

termoizolacyjne, z zewnątrz 

zespolone szkło bezpieczne, 

wewnątrz Reflo ze szlifowanym 

ornamentem rowkowym w 

przestrzeni międzyszybowej

Dostępne w programie 

Szybkiej Dostawy:

w wersji TopPrestige, kolor  ●

biały RAL 9016 i 

Decograin Golden Oak

z opcjonalną ramą ozdobną  ●

(standardowo z wykończeniem 

powierzchni Golden Oak)

Dostępne w programie Vario:

w wersji TopPrestigePlus ○

w 11 kolorach preferowanych ○

w dowolnym kolorze wg palety  ○

RAL

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 przypominającym 

naturalne 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 maskującą 
Rondo 70 (opcjonalnie)

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

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

TopPrestigePlus
Najlepsze właściwości izolacyjne i elegancja z zewnątrz i wewnątrz
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Tylko w firmie Hörmann

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 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 ●

Dostępne w programie Vario:
w wersji TopPrestigePlus ○

w 11 kolorach preferowanych ○

w dowolnym kolorze wg palety RAL ○

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 
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 ●

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 90

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

Prosta forma, atrakcyjny wygląd
Podkreśl swój 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 
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

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

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
Mikroprofilowana powierzchnia do garażowych bram segmentowych 
Hörmann
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 650-4
Uchwyt HÖ 700 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Ornament 
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

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 są bezpieczne i atrakcyjnie wyglądają
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Wzór 110 TopPrestige w kolorze białym 
RAL 9016, z ramą ozdnobną 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 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

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  
Szybkiej Dostawy:

w wersji TopComfort, kolor biały  ●

RAL 9016
w wersji TopPrestige, kolor biały  ●

RAL 9016
z opcjonalną ramą maskującą ●

Dostępne w programie Vario:
w wersji TopPrestigePlus ○

w 11 kolorach preferowanych ○

w dowolnym kolorze wg palety  ○

RAL
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 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 65 MG (opcjonalnie)

Nowa jakość do starego budownictwa
Drzwi zewnętrzne Hörmann kształtują wygląd wejścia 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 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 ●

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 przezroczystymi paskami 
poprzecznymi

Dostępne w programie  
Szybkiej Dostawy:

w wersji TopPrestige,  ●
Decograin Golden Oak
z opcjonalną ramą ozdobną  ●
(standardowo z wykończeniem 
powierzchni Golden Oak)

Dostępne w programie Vario:
w wersji TopPrestigePlus ○
z opcjonalnymi uchwytami   ○
i przeszkleniami

Wzór 65 TopPrestige z powierzchnią 
Decograin Golden Oak

Wzór 65 TopPrestige w kolorze Hörmann 
CH 703

Wzór 65  ▲ TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak, z elementem bocznym 65 
MG Golden Oak (opcjonalnie)
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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 98

Efektowna stal nierdzewna
Delikatne aplikacje czynią różnicę

Wzór 686 TopPrestige w kolorze preferowanym 
szarym RAL 7040, z elementami bocznymi 

(opcjonalnie)

▶

40



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 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 ○

Wzór 686
Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na 
wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz Antelio srebrne, wewnątrz Float 
piaskowane

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 ○

Wzór 866
Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, wypełnienie 
aluminiowe z kwadratami ze stali nierdzewnej  
i blachą cokołową ze stali nierdzewnej

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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Ekskluzywny kolor Hörmann CH 607
Idealny do ciemnobrązowych elementów okiennych
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 585 ◀  w kolorze Hörmann CH 607 i z aplikacjami w 
kolorze kości słoniowej RAL 1015, z elementem bocznym 
(opcjonalnie)

Wzór 585  NOWOŚĆ
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 i z aplikacjami w kolorze grafitowym 
RAL 9011

Wzór 585 TopPrestige w kolorze Hörmann 
CH 703 i z aplikacjami w kolorze grafitowym 
RAL 9011
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Wzór 592 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 i  
z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym RAL 8022

Wzór 595 TopPrestige z ekskluzywnym zagłębieniem pod uchwyt

Wzór 595 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i  
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003

Niech żyje kolor!
Kontrastowe możliwości łączenia
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 591 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i  
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003

Wzór 591  NOWOŚĆ
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  NOWOŚĆ
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  NOWOŚĆ
Uchwyt HÖ 950 ze stali 
nierdzewnej z zagłębieniem  
pod uchwyt na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym

Element boczny 595 MG  
(brak ilustracji)
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne 
piaskowane, 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 ○

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Wzór 591 TopPrestige w 
kolorze preferowanym białe 
aluminium RAL 9006 i  
z aplikacjami w kolorze 
antracytowym RAL 7016

Wzór 591 TopPrestige w 
kolorze białym RAL 9016  
i z aplikacjami w kolorze 
szarym RAL 7040

Wzór 591 TopPrestige w 
kolorze Hörmann CH 607  
i z aplikacjami w kolorze 
ciemnobrązowym RAL 8022

Inny kolor, inny efekt

Wzór 592 ◀  TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003, z 
elementem bocznym (opcjonalnie) 45



Wzór 593 TopPrestige w kolorze 
preferowanym rubinowym RAL 3003 i z 
aplikacjami w kolorze Hörmann CH 703

Wzór 594 TopPrestige w kolorze 
preferowanym białe aluminium RAL 9006 i 
z aplikacjami w kolorze Hörmann CH 703

Wzór 593 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami  
w kolorze rubinowym RAL 3003

Kolorystyczne połączenia
Podkreśl swój indywidualny styl
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 594 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze 
preferowanym białe aluminium RAL 9006

Wzór 593  NOWOŚĆ
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 przeszkleniem ○

Wzór 594  NOWOŚĆ
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 przeszkleniem ○

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji
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Drzwi, które przyciągają uwagę
Kontrastowe kolory i proste kształty
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 586  NOWOŚĆ
Uchwyt szklany 870 (na zdjęciu) 
na wypełnieniu aluminiowym, 
alternatywnie uchwyt HÖ 153 
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 przeszkleniem ○

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Wzór 586 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami  
w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006

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 870
Zdjęcie z prawej:
Uchwyt HÖ 153  
ze stali nierdzewnej
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Drzwi, które wprawiają w dobry nastrój
Zdecydowane kolory i ciekawe kształty

Wzór 587 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i  
z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 583 TopPrestige w kolorze 
preferowanym CH 703 i z aplikacjami  
w kolorze ciemnobrązowym RAL 8022

Wzór 589 TopPrestige w kolorze białego 
aluminium RAL 9006 i z aplikacjami w 
kolorze preferowanym ciemnozielonym 
RAL 6005

Wzór 583  NOWOŚĆ
Uchwyt aluminiowy E6/EV1 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 przeszkleniem ○

Wzór 587  NOWOŚĆ
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 przeszkleniem ○

Wzór 589  NOWOŚĆ
Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej 
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo  
z piaskowanymi 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 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 44–53
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Dobry uchwyt
Przyjemny w dotyku, miły dla oka

Wzór 588 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 i z aplikacjami w kolorze szarym RAL 7015, 
z elementem bocznym i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 590 TopPrestige w kolorze szarym RAL 7015, z aplikacją w kolorze 
białym RAL 9016 i ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 588  NOWOŚĆ
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 przeszkleniem ○

Wzór 590  NOWOŚĆ
Uchwyt aluminiowy G750 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 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 do starego budownictwa
Drzwi zewnętrznie Hörmann do klasycznej architektury

„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 ▶54



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 szlifem rowkowym w 
kształcie kwadratów

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

Tylko w firmie Hörmann

55



Wzór 402 TopPrestige  
w kolorze Hörmann CH 607

Wzór 413 TopPrestige w kolorze białym 
RAL 9016

Jeszcze jeden powód do zadowolenia
Odkryj niepowtarzalne połączenie częściowo 
piaskowanego szkła z eleganckim ornamentem 
rowkowym. Z pewnością przekona Cię klasyczny 
charakter takich drzwi.

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

Klasyczne wzory z klasą
Nawet dla najbardziej wymagających

Wzór 402 TopPrestige w kolorze białym 
RAL 9016, z elementami bocznymi 

(opcjonalnie)

▶
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 402
Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Reflo, częściowo 
piaskowane z szlifem rowkowym

Element boczny 402 TC / TP
Wypełnienie ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, 
wewnątrz Reflo częściowo 
piaskowane z szlifem rowkowym

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

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  
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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Najlepsze połączenie bramy i drzwi
Perfekcyjnie dopasowane wzory z przetłoczeniami -  
więcej o jednolitej stylistyce na stronach 88/89
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Tylko w firmie Hörmann

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 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 ●

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

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 
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 ●

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) 59



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 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 ●

Dostępne w programie Vario:
w wersji TopPrestigePlus ○
w 11 kolorach preferowanych ○
w dowolnym kolorze wg palety  ○
RAL
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 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 ●

Dostępne w programie Vario:
w wersji TopPrestigePlus ○
w 11 kolorach preferowanych ○
w dowolnym kolorze   ○
wg palety RAL
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 ciągle szukać kluczy do  
domu. Moje drzwi zewnętrzne Hörmann otwierają 
po prostu na odcisk mojego palca.”

Więcej informacji o komfortowych zestawach bezpieczeństwa na stronie 96

Wzór 659 ◀  TopPrestige w kolorze preferowanym antracytowym RAL 7016, z elementami 
bocznymi 659 MG (opcjonalnie) 61



Pełna elegancja dzięki szklanym powierzchniom
Pięknie wyglądają i wpuszczają światło do domu
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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 ●

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 Float 
przezroczyste, wewnątrz Float 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 ●

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

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

Wzór 225 TopComfort w kolorze 
białym RAL 9016

Wzór 223 TopComfort w kolorze 
Hörmann CH 703

Wzór 221 TopComfort w kolorze 
Hörmann CH 607

Wzór 222 TopComfort w kolorze 
białym RAL 9016

Wzór 224 ◀  TopComfort w kolorze Hörmann CH 703,  
z elementem bocznym (opcjonalnie) 63



Wzniosła stylistyka
Eleganckie i ekskluzywne 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 (opcjonalnie)

▶
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 551
Uchwyt HÖ 150 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym

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
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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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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 40
Uchwyt HÖ 550 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło 
izolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne 
częściowo matowane, 
wewnątrz Float przejrzyste, 
częściowo matowane  
(efekt 3D)

Element boczny 40 MG
Wypełnienie ze szkła ze 
wzorem: szkło izolacyjne,  
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, częściowo 
matowane, wewnątrz Float 
przejrzyste, częściowo 
matowane (efekt 3D) z 
wypełnieniem szklanym  
wzór 40 MG

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 40 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)
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Ambitne połączenie
Przeszklenie z przejrzystymi i lakierowanymi paskami
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Tylko w firmie Hörmann

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 
lakierowanymi w kolorze 
rubinowym (RAL 3003)

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 
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 581 ◀  TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z elementem bocznym (opcjonalnie) 69



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 102

Efektowne kontrasty
Przeszklenia z paskami i kolorowymi akcentami
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Tylko w firmie Hörmann

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 Reflo 
piaskowane z przezroczystymi paskami i czerwoną 
kolorową folią, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:
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 579
Uchwyt HÖ 920 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo 
piaskowane z przezroczystymi paskami i czerwoną 
kolorową folią, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:
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 ○

Wzór 582
Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu 
aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane 
z przezroczystymi paskami lakierowanymi w kolorze 
rubinowym (RAL 3003)

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:
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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Linia ekskluzywnych uchwytów Design
Drzwi zewnętrzne z perfekcyjnie dopasowanym uchwytem Design

Linia nowoczesnych produktów obejmuje łącznie osiem wzorów 
drzwi, każdy w komplecie z dopasowanym uchwytem mocowanym 
na całej wysokości drzwi. Masz jeszcze więcej możliwości aranżacji: 
wybierz spośród 5 wzorów wyposażonych w nowoczesne uchwyty 
Design i spośród 3 wzorów z uchwytami DesignPlus. Taki uchwyt 
to nie tylko komfortowe rozwiązanie, lecz także wyjątkowo 
szlachetne wykończenie.

Wzór 568 ▲  TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt z EV1, z elementami bocznymi (opcjonalnie)
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Tylko w firmie Hörmann

Wyjątkowo eleganckie: nowoczesne 
uchwyty Design w 3 kolorach i 
dowolnych kolorach 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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Do domu o stylowej architekturze
Drzwi zewnętrzne z ekskluzywnym uchwytem Design
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 568 TopPrestige w kolorze białym 
RAL 9016, uchwyt w kolorze białym 
RAL 9016, z ramą ozdobną Caro 70 
(opcjonalnie)

Wzór 570 TopPrestige w kolorze 
Hörmann CH 703, uchwyt w kolorze 
Hörmann CH 703, z ramą ozdobną 
Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 568
Dowolny uchwyt Design 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 / 570
Dowolny uchwyt Design 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 dowolne uchwyty Design 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 572
Dowolny uchwyt Design 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 571 TopPrestige w kolorze 
Hörmann CH 703, uchwyt w kolorze 
rubinowym RAL 3003, z ramą ozdobną 
Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 572 TopPrestige w kolorze białym 
RAL 9016, uchwyt z EV1, z ramą 
ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 569 ◀  TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt z EV1,  
z elementem bocznym i ramą maskującą Caro 70 (opcjonalnie) 75



Linia indywidualnych uchwytów DesignPlus
Z dodatkowymi aplikacjami na uchwycie

76



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

Tylko w firmie Hörmann

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

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

Aplikacje na uchwycie z Decograin 
Rosewood  NOWOŚĆ Okleina 
drewnopodobna w kolorze 
mahoniowym, uchwyt w kolorze 
Hörmann CH 703

Aplikacje na uchwycie z Decograin 
Golden Oak  NOWOŚĆ Okleina 
dębowa w kolorze średniego brązu, 
W żółto-złotawym odcieniu, uchwyt 
w kolorze Hörmann CH 703

Aplikacje na uchwycie z Decograin 
Light Oak  NOWOŚĆ Okleina 
dębowa w jasnym ciepłym odcieniu, 
uchwyt w kolorze Hörmann CH 703

Aplikacje na uchwycie z Decograin 
Night Oak  NOWOŚĆ Okleina 
dębowa w intensywnie ciemnym 
odcieniu, uchwyt w kolorze 
Hörmann CH 703

Aplikacje na uchwycie z Decograin 
Dark Oak  NOWOŚĆ Okleina 
dębowa w kolorze drewna 
orzechowego, 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: uchwyty DesignPlus

Wymienne aplikacje uchwytów - liczne możliwości aranżacji
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Linia indywidualnych uchwytów DesignPlus
Twój styl decyduje
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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 565
Dowolny uchwyt DesignPlus z aplikacjami,  
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 566
Dowolny uchwyt DesignPlus z aplikacjami, 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 ○

Wzór 567
Dowolny uchwyt DesignPlus z aplikacjami, 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 ○

Wzór 566 TopPrestige w kolorze 
Hörmann CH 703, uchwyt z EV1, 
aplikacje na uchwycie w kolorze 
rubinowym RAL 3003, z ramą ozdobną 
Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 565 TopPrestige w kolorze białym 
RAL 9016, uchwyt w kolorze Hörmann 
CH 703, aplikacje na uchwycie w kolorze 
białym RAL 9016, z ramą ozdobną 
Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 567 ◀  w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt w kolorze Hörmann 
CH 703 i aplikacje na uchwycie z Decograin Dark Oak, z elementem 
bocznym (opcjonalnie) 79



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

Charakterystyczne przeszklenia proste w wyrazie
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 ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo 
piaskowane z szlifem rowkowym, 
wewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne

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

„U optyka wyszukałem 
szkła, które najlepiej do 
mnie pasują. Tak samo 
robię z drzwiami 
zewnętrznymi 
Hörmann.”

Więcej informacji o opcjonalnych 
przeszkleniach na stronie 100

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
Z 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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Tylko w firmie Hörmann

Wzór 554
Uchwyt HÖ 730 ze stali nierdzewnej  
na wypełnieniu aluminiowym, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone  
szkło bezpieczne, wewnątrz Ornament 553

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:
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 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 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 ○
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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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Tylko w firmie Hörmann

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 piaskowane  
z przezroczystymi paskami

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 555 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016
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Elegancja na całej linii
Frezowany wzór prostych linii
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Tylko w firmie Hörmann

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

Element boczny 556 MG
Wypełnienie ze szkła ze 
wzorem: szkło termoizolacyjne, 
z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, piaskowane,  
z przezroczystymi paskami, 
wewnątrz Float

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 ○

Wzór 557
Uchwyt HÖ 600 ze stali 
nierdzewnej na zamkniętym 
wypełnieniu aluminiowym  
z rowkami

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 ○

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)

87



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 LPU40, z przetłoczeniami M,  
Silkgrain w kolorze białym RAL 9016
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Tylko w firmie Hörmann

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

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

Wzór 861
Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej  
na wypełnieniu aluminiowym

Element boczny 861 MG
Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone  
szkło bezpieczne, wewnątrz Float 
piaskowane z przezroczystymi paskami

Dostępne w programie  
Szybkiej Dostawy:

w wersji TopComfort, kolor biały  ●

RAL 9016
w wersji TopPrestige, kolor biały  ●

RAL 9016 i Decograin Golden Oak
z opcjonalną ramą ozdobną   ●

(standardowo z wykończeniem 
powierzchni Golden Oak)

Dostępne w programie Vario:
w wersji TopPrestigePlus ○

w 11 kolorach preferowanych ○

w dowolnym kolorze wg palety RAL ○

z opcjonalnymi uchwytami   ○

i przeszkleniami

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.

Perfekcyjnie dostosowane: 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. Przekonaj się sam, że w tych drobnych 
szczegółach kryje się piękno Twojego 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.
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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 w kolorze 
białym RAL 9016, z elementem 
bocznym (opcjonalnie)
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 Garażowe bramy segmentowe
Codziennie większy komfort i bezpieczeństwo

NOWOŚĆ: Lepsza izolacyjność cieplna dzięki ThermoFrame

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 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 ●

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 
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

Garażowa brama segmentowa wzór 453 w kolorze preferowanym 
rubinowym RAL 3003

Wzór 173 TopComfort w kolorze 
preferowanym rubinowym 
RAL 3003

Wszystkie informacje szczegółowe o produktach Hörmann w nowoczesnym 
wzornictwie znajdziesz w katalogu garażowych bram segmentowych Hörmann. 91



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

Idealne do domów wielorodzinnych
Zmienne naświetla boczne i górne, systemy skrzynek listowych

Wzór 100 ▲  w kolorze antracytowym RAL 7016, z 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

Sprytnie pomyślane: Stwórz własną kombinację 
systemu drzwi zewnętrznych
Do wzorów 100 i 101 dostarczamy różne elementy boczne,  
naświetla górne i szczebliny poprzeczne.

Perfekcyjnie dobrane do Twoich 
wymagań: 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, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
Mastercarré, wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne

Wzór 101
Uchwyt 38-2 ze stali 
nierdzewnej, szkło 
termoizolacyjne, z zewnątrz 
Mastercarré, wewnątrz 
zespolone szkło bezpieczne
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Dobrze przemyślane 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 x 900 mm 
(lub 2000 x 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 x 1000 mm

Wzór 505
Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym 
RAL 9016, ze szkłem akrylowym, 
wymiary 2000 x 1000 mm

Wzór 605
Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym 
RAL 9016, ze szkłem akrylowym, 
wymiary 2000 x 1000 mm

Wzór 605 CH 703
Zadaszenie aluminiowe w kolorze Hörmann 
CH 703, ze szkłem akrylowym, 
wymiary 2000 x 1000 mm
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Dobre wyposażenie gwarancją bezpieczeństwa
Najlepsza ochrona i komfort obsługi

W celu osiągnięcia 
większego komfortu i 
bezpieczeństwa możesz 
dodatkowo wyposażyć 
drzwi zewnętrzne Hörmann 
w inteligentne rozwiązania 
techniczne. Hörmann 
oferuje w tej dziedzinie 
najnowocześniejsze 
możliwości, począwszy od 
mechanicznego ryglowania 
w pakiecie bezpieczeństwa 
S3S, elektronicznego 
ryglowania w wersji H5-
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 dodatkowo zwiększają 
poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym 
sztywnym łańcuchem stalowym
Pakiet bezpieczeństwa S3S jest wyposażony  
w 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 (S5S-Automatik), który mechanicznie 
rygluje drzwi w momencie ich domknięcia.

Automatyczne ryglowanie – wygodne otwieranie
Pakiety bezpieczeństwa H5-Comfort są wyposażone 
w automatyczny zamek, który elektronicznie rygluje 
drzwi zewnętrzne w momencie ich domknięcia. Przy 
otwieraniu drzwi za pomocą jednego z możliwych 
elementów obsługi (sterownik wewnętrzny, nadajnik 
itd.) zintegrowany silnik odryglowuje zamek, a drzwi 
można łatwo otworzyć. Oczywiście nadal możesz też 
otwierać drzwi zewnętrzne kluczem.

Otwieranie przez naciśnięcie na przycisk ➊
W przypadku H5-Comfort drzwi zewnętrzne 
można otworzyć poprzez naciśnięcie na przycisk, 
np. umieszczony na domofonie. Jest to 
rozwiązanie szczególnie przydatne w domach 
wielorodzinnych.

Możliwości sterowania za pomocą  ➋
transpondera
W przypadku H5-Comfort Plus drzwi można 
dodatkowo otwierać bezdotykowo (np. za 
pomocą klucza elektronicznego) z zewnątrz  
dzięki zastosowaniu transpondera.

Otwieranie przy użyciu skanera linii papilarnych: ➌
H5-Comfort Scan otwiera drzwi zewnętrzne  
za pomocą skanera linii papilarnych. Domownicy 
nie muszą już używać standardowego klucza.  
W tę technikę można wyposażyć również bramy 
garażowe firmy Hörmann.
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Pełna różnorodność kolorów
Wtedy drzwi zewnętrzne zawsze pasują do twojego domu

Masz nieograniczone możliwości 
wyboru kolorystyki swoich 
nowych drzwi zewnętrznych 
Hörmann. Możesz dopasować 
drzwi do elewacji domu lub 
zestawić je na zasadzie 
barwnego kontrastu. Masz  
przy tym do wyboru kolory 
preferowane w tej samej cenie,  
a także wszystkie kolory z palety 
RAL. Możesz też wybrać kolor 
wewnętrznej strony Twoich 
nowych drzwi (strona 99). 
Skontaktuj się z przedstawicielem 
firmy Hörmann i zapytaj o 
terminy dostaw i cenę swojego 
ulubionego wzoru drzwi  
w wybranym kolorze.
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RAL 8028 brązowy, matowy

RAL 7015 szary, 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 matową farbą proszkową. (Od wewnątrz 
standardowo w kolorze białym RAL 9016 z 
połyskiem). Na życzenie za dopłatą 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 
sprawności funkcyjnej 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 Twojego domu.

Identyczny z kolorem bram 
garażowych Hörmann
Do każdego wzoru drzwi 
zewnętrznych otrzymasz pasującą 
bramę garażową Hörmann w tym 
samym kolorze. Skontaktuj się z 
przedstawicielem handlowym firmy 
Hörmann.

 Garażowe bramy segmentowe
Codziennie większy komfort i bezpieczeństwo

NOWOŚĆ: Lepsza izolacyjność cieplna dzięki ThermoFrame
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Bogaty wybór przeszkleń
Całkiem według indywidualnych upodobań

Float przezroczyste, 
piaskowane

Silk białe, struktura wytłaczana

Mastercarré

Katedralne białe

Parsol szare, piaskowane

Reflo

504 białe

Stopsol niebieskie, piaskowaneOrnamentowe Micrograin  NOWOŚĆ

Każde przeszklenie wygląda inaczej  
w zależności od koloru, struktury i 
zastosowanej obróbki. Dlatego oprócz 
propozycji przeszkleń prezentowanych 
na zdjęciach w katalogu możesz wybrać 
dowolny inny rodzaj szyby do Twoich 
nowych drzwi zewnętrznych Hörmann -  
w zależności od gustu i upodobań.  
Na tej stronie zamieściliśmy zestawienie 
najbardziej popularnych szyb. Informacji 
o cenach i terminach dostawy udzielają 
autoryzowani przedstawiciele firmy 
Hörmann.
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Pave białe

Satinato

Szkło ornamentowe Chinchilla 
białe

Masterpoint

Szkło ornamentowe Barock 
białe

Stopsol 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 Twoje życzenie

W tym katalogu przyporządkowaliśmy uchwyty pasujące do danego wzoru drzwi. 
Jest to jednakże tylko propozycja. Możesz wybrać dowolny wzór uchwytu zgodnie  
z własnymi życzeniami i wyobrażeniami. Twój gust decyduje. Poniżej przedstawiamy 
wszystkie oferowane uchwyty. Informacji o cenach i terminach dostawy udzielają 
autoryzowani przedstawiciele firmy Hörmann.

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 
przeciwwłamaniowy, 
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 500
Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

HÖ 200
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 550
Stal nierdzewna 
matowa, 
szczotkowana

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
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3 4 105

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

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 wybierz odpowiedni 
wzór drzwi z szerokiej oferty aluminiowych drzwi 
zewnętrznych.

Drzwi stalowe
Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w Twoim domu - 
od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice
Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych, adaptowanych 
bądź remontowanych budynków.

www.hormann.pl
Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, 
wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

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

Kolory/rodzaje powierzchni dostępne w ofercie produktów  
w programie „Szybkiej Dostawy”:

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

Wersje wykonania:
TC TopComfort (patrz strona 10)
TP TopPrestige (patrz strona 11)
TPP TopPrestigePlus (patrz strona 12)

566 TP/TPP
Strona 79

565 TP/TPP
Strona 76

101
Strona 93

100
Strona 93

567 TP/TPP
Strona 78

570 TP/TPP
Strona 75

568 TP/TPP
Strona 75

569 TP/TPP
Strona 74

571 TP/TPP
Strona 75

572 TP/TPP
Strona 75

40 TP
Strona 67

45 TP/TC
Strona 25

62 TP/TC
Strona 22

65 TP/TC
Strona 38

75 TP/TC
Strona 22

110 TP/TC
Strona 36

136 TP/TC
Strona 37

177 TP/TC
Strona 40

185 TP/TC
Strona 32

188 TP/TC
Strona 90

402 TP/TC
Strona 56

413 TP/TC
Strona 56

449 TP/TC
Strona 54

551 TP/TC
Strona 64

140 TP/TC
Strona 37

173 TP/TC
Strona 90

166 TP/TC
Strona 37

552 TP
Strona 70

553 TP/TC
Strona 80

554 TP
Strona 82

579 TP
Strona 71

555 TP/TC
Strona 84

556 TP/TC
Strona 87

557 TP/TC
Strona 86

558 TP/TC
Strona 82

560 TP/TC
Strona 30

559 TP/TC
Strona 30

581 TP/TC
Strona 68 

582 TP/TC
Strona 71 

650 TP/TC
Strona 32

650-4 TP/TC
Strona 34

583 TP/TPP
Strona 51

NOWOŚĆNOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

589 TP/TPP
Strona 51

585 TP/TPP
Strona 43

NOWOŚĆ

586 TP/TPP
Strona 49

NOWOŚĆ

587 TP/TPP
Strona 50

NOWOŚĆ

588 TP/TPP
Strona 52

NOWOŚĆ

590 TP/TPP
Strona 53

NOWOŚĆ

591 TP/TPP
Strona 45

NOWOŚĆ

592 TP/TPP
Strona 44

NOWOŚĆ

593 TP/TPP
Strona 46

NOWOŚĆ

594 TP/TPP
Strona 46

NOWOŚĆ

595 TP/TPP
Strona 44

NOWOŚĆ

659 TP/TC
Strona 61

667 TP/TC
Strona 58

675 TP/TC
Strona 29

680 TP/TC
Strona 21

686 TP/TC
Strona 41

221 TP/TC
Strona 63

222 TP/TC
Strona 63

223 TP/TC
Strona 63

224 TP/TC
Strona 62

225 TP/TC
Strona 63

689 TP/TC
Strona 61

693 TP/TC
Strona 88

861 TP
Strona 88

866 TP/TC
Strona 40

875/895/898 TP
Strona 89

825/845/855 TP
Strona 89

694 TP/TC
Strona 29

697 TP/TC
Strona 58

860 TP/TC
Strona 26

NOWOŚĆNOWOŚĆ



St
an

 n
a 

12
.2

01
0 

/ D
ru

k 
09

.2
01

1 
/ H

F 
85

83
2 

PL
 / 

P.
2.

0
w

w
w

.h
or

m
an

n.
pl

Klasa 2
wg PN-ENV 1627

Odporność na włamanie
potwierdzona

badaniami

Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej  

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. 

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie 

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji  

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

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, 

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

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

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo we własnym domu

NOWOŚĆ: 2-kolorowe wzory drzwi zewnętrznych  
z kolorowymi aplikacjami

Najlepszy wybór dla Twojego domu
Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann




