
6 nowoczesnych wzorów

 Drzwi zewnętrzne Comfort
Drzwi aluminiowe z 3-punktowym zamkiem przeciwwłamaniowym



Taki jest Twój dom
Dobre samopoczucie zaczyna się już na progu

Drzwi zewnętrzne pełnią wiele funkcji: ochronną,  
nie przepuszczają zimna, są wizytówką domu. Oferta drzwi 
zewnętrznych Hörmann Comfort obejmuje liczne modele  
w korzystnej cenie, które spełniają wszystkie powyższe  
funkcje, gwarantując domownikom najlepsze samopoczucie. 
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Najwyższej jakości wypełnienie aluminiowe
Szybko się przekonasz, że aluminiowe drzwi oferują same zalety:

doskonała izolacyjność akustyczna•	
bardzo dobra izolacyjność termiczna•	
wysoki poziom bezpieczeństwa•	
dobra stabilność•	
nie wymagają powtórnego malowania – aluminiowe drzwi •	
wyglądają po latach jak nowe.

Wszystkie wzory drzwi Comfort Hörmann oferujemy  
z najwyższej jakości wypełnieniem aluminiowym w wymiarach 
maks. 1150 × 2150 mm. Te drzwi są dostępne w kolorze białym  
lub Hörmann CH 703 (antracytowy). Natomiast od wewnątrz  
drzwi są wykonane zawsze w kolorze białym. Termin dostawy  
w naszym programie Szybka Dostawa wynosi ok. 4 tygodni.

Szybka dostawa drzwi  
z wyposażeniem specjalnym
Istnieje możliwość wykonania naświetli bocznych do drzwi Comfort  
na indywidualne zamówienie. Ponadto oferujemy do wyboru 
dodatkowe elementy wyposażenia i różne warianty wykonania  
np. uchwytów. Korzyść dla Ciebie: nawet dostawę drzwi  
z wyposażeniem indywidualnym realizujemy w ciągu ok. 5 tygodni.

3-punktowy zamek przeciwwłamaniowy
Każdy pragnie we własnym domu czuć się bezpiecznie.  
Dlatego drzwi zewnętrzne Hörmann Comfort wyposażyliśmy 
standardowo w 3-punktowy zamek przeciwwłamaniowy.  
To oznacza pełne bezpieczeństwo.

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 zachowanie 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. Dlatego na drzwi zewnętrzne 
Hörmann udzielamy 10 lat gwarancji*.

*  O szczegółowe warunki gwarancji prosimy  
pytać w Przedstawicielstwach Hörmann Polska.

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.

LAT
gwarancji
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Przezorny zawsze zabezpieczony
Drzwi zewnętrzne Hörmann przekonują w każdym szczególe
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3-punktowy zamek 
przeciwwłamaniowy

Zamek przeciwwłamaniowy 
zabezpiecza drzwi nie tylko 
przy pomocy zapadki  
i zasuwki, lecz także 
dodatkowo za pomocą 
dwóch ruchomych haków 
stalowych (po jednym u góry 
i na dole). W ten sposób 
jeden obrót klucza powoduje 
zablokowanie drzwi 
zewnętrznych Comfort  
w 3 punktach równocześnie.
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Aluminiowe drzwi zewnętrzne 
Hörmann Comfort  
z wypełnieniem aluminiowym 
mają sprawdzoną jakość 
firmy Hörmann i są oferowane  
w korzystnej cenie. 6 wzorów 
drzwi przekonuje swoją 
nowoczesną stylistyką  
i wykazuje bardzo dobre 
parametry jakościowe pod 
względem bezpieczeństwa, 
komfortu użytkowania  
i właściwości izolacyjnych.

Dobra izolacyjność cieplna
Dobrą izolacyjność cieplną 
zapewnia system profili  
o grubości 80 mm z przegrodą 
termiczną i wypełnienie 
drzwi o grubości 30 mm.  
W zależności od wybranego 
wzoru współczynnik 
przenikania ciepła U drzwi 
zewnętrznych Comfort 
wynosi nawet 1,8 W/m2K.  
W ten sposób obniżasz 
koszty ogrzewania domu  
i możesz w pełni cieszyć  
się ciepłą atmosferą.

Podwójne przeszklenie 
termoizolacyjne
Decydując się na drzwi 
zewnętrzne nawet z dużą 
powierzchnią przeszklenia 
nie musisz obawiać się 
nadmiernych strat energii. 
Współczynnik przenikania 
ciepła U dwuszybowego 
przeszklenia izolacyjnego 
wynosi nawet 1,1 W/m2K.

Widok z zewnątrz 

Widok od wewnątrz 
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81-1
Mosiądz 
polerowany

29-1
Mosiądz masywny 
oksydowany

38-2
Stal nierdzewna 
matowa 
szczotkowana

38-1
Stal nierdzewna 
z dekoracyjną 
częścią 
środkową

+ 
60

0 
+

+ 
60

0 
+

+ 
35

0 
+

14-2
Stal nierdzewna 
matowa 
szczotkowana
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+

+ 
21

0 
+

+ 
21

0 
+

Klamka wewnętrzna ze stali 
nierdzewnej z rozetą  
na wkładkę patentową

Wyposażenie 
opcjonalne

Dobry uchwyt

Poniższe modele uchwytów stanowią alternatywę 
dla uchwytu prezentowanego na zdjęciu. 

Zawiasy regulowane  
w trzech płaszczyznach
Idealną regulację drzwi 
zewnętrznych Comfort 
zapewniają dwuczęściowe 
zawiasy regulowane 
w trzech płaszczyznach. 
Dzięki temu drzwi są 
optymalnie uszczelnione 
oraz łatwo i bezpiecznie 
się zamykają. 

Próg z przegrodą termiczną
Wyjątkowo stabilny  
i ocieplany próg drzwiowy  
o szerokości 80 mm jest 
wykonany w kolorze srebrnym 
EV 1 i mocowany do posadzki 
w niewidoczny sposób.

Estetyczna rozeta
Wszystkie drzwi zewnętrzne 
Comfort posiadają bardzo 
estetyczną rozetę na wkładkę 
patentową w kolorze białym. 

Elektrozaczep drzwiowy

Zaokrąglona zewnętrzna 
rama maskująca Rondo 70

Blacha cokołowa  
ze stali nierdzewnej

92-2
Stal 
nierdzewna, 
szczotkowana

+ mm + = wymiar osi 5



Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann Comfort są dostępne  
w komplecie z przeszkleniem. Wybierz, który wzór najbardziej 
pasuje do Twojego wejścia do domu. Dodatkowo do każdego wzoru 
oferujemy naświetla boczne wykonane na wymiar. Korzyść dla 
Ciebie: indywidualna stylistyka i dobrze doświetlone wnętrze domu.

Więcej szyku, więcej światła
Przeszklenia mają wiele zalet

Wzór 908 A ▲  w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt 38-2, z naświetlem bocznym (opcjonalnie).
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Wzór 900 A w kolorze białym 
RAL 9016.

Wzór 904 A w kolorze białym 
RAL 9016.

Wzór 908 A w kolorze białym 
RAL 9016.

Wzór 902 A w kolorze białym 
RAL 9016.

Wzór 906 A w kolorze białym 
RAL 9016.

Wzór 975 A w kolorze białym 
RAL 9016.

Wzór 900 A
Uchwyt ze stali nierdzewnej 38-2 na profilu skrzydła, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Mastercarré.

Wzór 902 A
Uchwyt ze stali nierdzewnej 38-2 na profilu skrzydła, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Mastercarré.

Wzór 904 A
Uchwyt ze stali nierdzewnej 38-2 na profilu skrzydła, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane  
z przezroczystymi poprzecznymi paskami.

Wzór 906 A
Uchwyt ze stali nierdzewnej 38-2 na profilu skrzydła, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane  
z przezroczystymi poprzecznymi paskami.

Wzór 908 A
Uchwyt ze stali nierdzewnej 38-2 na profilu skrzydła, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane  
z przezroczystymi poprzecznymi paskami.

Wzór 975 A
Uchwyt ze stali nierdzewnej 38-2 na profilu skrzydła, 
szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło 
bezpieczne, wewnątrz Mastercarré.

Kolory dostępne w ofercie 
Szybka Dostawa

biały RAL 9016

kolor Hörmann CH 703 (z zewnątrz),  
wewnątrz biały RAL 9016
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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
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