
Hliníkové domovní  
dveře ThermoSafe

Motiv 872 Motiv 501 Motiv 504 Motiv 454Motiv 867

Motiv 871 Motiv 189 Motiv 686 Motiv 503 Motiv 422

Motiv 860 Motiv 505Motiv 138 Motiv 502 Motiv 459

7 akčních barev bez příplatku

RAL 9016, matná, dopravní bílá

RAL 7030, jemná struktura matná, kamenná šedá

RAL 7016, matná, antracitová šeď

RAL 7016, jemná struktura matná, antracitová šeď

RAL 9007, jemná struktura matná, šedý hliník

CH 703, antracitová metalická

CH 607, kaštanová

• Hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm s přerušeným tepelným 
mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, s nástřikem 
práškové barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, matné

• Hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem

• Bezpečnostní vybavení bránící vloupání s pětibodovým 
bezpečnostním zámkem 

• Vysoká tepelná izolace s koeficientem UD až 0,87 W/(m² K)**

• Akční velikosti: do 1250 × 2250 mm (na míru bez příplatku)

Doplňková sada
ThermoSafe Hybrid
• Vnější strana dveřního  

křídla z plechu z ušlechtilé 
oceli s práškovým 
nástřikem pro výjimečně 
vysokou tvarovou stálost

• Nedodává se pro motivy 
459, 422 a 454

Doplňková sada
Design
• Skryté závěsy se postarají 

o elegantní vzhled dveří 
zevnitř

• Elegantní vnitřní klika Caro 
z ušlechtilé oceli

Příplatek 8.500 Kč * Příplatek 6.500 Kč *

ThermoSafe 
bez prosklení

od 76.900 Kč *

ThermoSafe 
s prosklením

od 81.900 Kč *

RC3

Certifikovaná
bezpečnost
Standardně

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (ThermoSafe: do 1250 × 2250 mm) bez vyměření, montáže, 
demontáže a likvidace. Platí do 31.12.2022 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.



RC2

Certifikovaná
bezpečnost
Standardně

Ocelové/hliníkové domovní dveře Thermo65
• Ocelové dveřní křídlo 65 mm

• Vysoká tepelná izolace s koeficientem UD až 0,87 W/(m² K)**

• Akční velikosti: do 1250 × 2250 mm (na míru bez příplatku)

• Motiv 700A a 750F bez RC 2 výbavy, možno objednat  
s kováním klika/klika ES 0

• Ocelové dveřní křídlo 46 mm

• Hliníková zárubeň 60 mm A2  
s přerušeným tepelným mostem  
a v hranatém provedení

• Kování klika/klika nebo koule klika  
s kulatou rozetou

• Hodnota UD až 1,2 W/ (m²·K)**

• Akční velikosti: od 875 × 1875 mm 
do 1250 × 2250 mm  
(na míru bez příplatku)

Ocelové / hliníkové  
domovní dveře Thermo65

Ocelové / hliníkové vedlejší 
vchodové dveře Edition46

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (Thermo65 a Edition46: do 1250 × 2250 mm)  
bez vyměření, montáže, demontáže a likvidace. Platí do 31.12.2022 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm
*** Barvy a povrchy pro Thermo65 motiv 700A, 750F, TPS 010 se štítkovým kováním
**** Není možné pro Edition46

6 akčních barev bez příplatku

Motiv 015

Motiv 515

Motiv 010

Motiv 810S Motiv 900S

Motiv 700A

Edition46

Motiv 700S

RAL 9016, dopravní bíla***

Decograin zlatý dub****

Decograin tmavý dub****

Decograin tmavý dub – rustical****

Thermo65 
bez prosklení

od 39.990 Kč *

Thermo65 
s prosklením

od 42.152 Kč *

Edition46
bez prosklení

od 23.990 Kč *
Na přání získáte za příplatek akční dveře 
Thermo65 v barevném provedení 
Hörmann Matt Deluxe, přičemž barva 
odpovídá vratům RenoMatic (viz 
strana 4).

RAL 7016, antracitová šedá***

RAL 8028, zemní hnědá***

RAL 9006, bílý hliník

CH 703, antracitová metalická

CH 907, šedý hliník

V akční nabídce je též motiv  
TPS 010 bez prosklení se štítkovým 
kováním klika/klika nebo  
koule/klika v barevném provedení:
RAL 9016, RAL 7016, RAL 8028, 
Decograin zlatý dub a tmavý dub

Sada  
klika/klika
ES 0

Sada  
klika/koule
ES 0

Motiv 750F

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

3 akční dekory bez příplatku
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