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De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende.

De beskrevne og afbildede produkter samt udstyrsdetaljer i dette katalog  
er til dels ikke standardmæssige specialudførelser. Afhængig af varianten  
kan de kun erhverves mod betaling af en merpris. Din Hörmann partner  
kan oplyse dig om dørens konkrete udstyr ud fra den aktuelle prisliste.

Beskrivelserne og afbildningerne, angivelserne om leveringsomfang,  
udstyr og farver er gyldige på tidspunktet for trykningen.
Ret til ændringer og fejl forbeholdes

Beskyttet af ophavsret. Kopiering, også delvis, kun med vores tilladelse.

◀ Motiv 700 i Decograin Golden Oak, med sidepartier
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Ude godt,  
men hjemme bedst

Der findes ikke noget skønnere  

end en aften i familiens skød efter  

en lang arbejdsdag. Den tilbringes gerne 

med et fælles aftensmåltid og kort-  

og brætspil eller hyggelige stunder foran 

fjernsynet. Det er vigtigt, at du føler  

dig sikker og veltilpas inden for hjemmets 

fire vægge.

Hörmann ThermoPlus og ThermoPro 

hoveddøre gør det nemt at slappe  

af og nyde tilværelsen. 

Bygningselementerne i høj kvalitet har 

gode varmeisoleringsværdier og pålideligt 

sikkerhedsudstyr. De fås med mange 

forskellige motiver og et attraktivt forhold 

mellem prisen og ydelsen. På de næste 

sider finder du helt sikkert en dør fra 

Hörmann, der lever op til dine krav.

Motiv 750 i Decograin Titan Metallic CH 703, med sidepartier ▶
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Hoveddørskonstruktionen udvikles  
og produceres hos Hörmann selv. Vores 
højtkvalificerede medarbejdere arbejder 
intensivt på nye produkter, løbende 
videreudviklinger og forbedringer af detaljer. 
Dermed opstår der patenter og enepositioner 
på markedet. Langtidstests under virkelighedstro 
forhold garanterer højtudviklede 
standardprodukter i Hörmann kvalitet.

Kvalitetsprodukter  
fra Tyskland

G O D E  G R U N D E  T I L  A T  V Æ L G E  H Ö R M A N N

“Et godt navn  
er noget man  
må arbejde for.” August Hörmann

Helt i tråd med firmaets grundlægger  

er mærkenavnet Hörmann i dag et løfte  

om ægte kvalitet med omfattende  

knowhow. Familievirksomheden  

har mere end 75 års erfaring inden  

for fremstilling af bygningselementer  

og er din partner med hensyn  

til nyt byggeri og modernisering.  

Hörmann er en af de mest succesrige 

udbydere i Europa på området for  

hoveddøre. Så du kan føle dig tryg  

ved køb af en hoveddør fra Hörmann.

Made in Germany

1
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ÅRS
garanti

Nachhaltig produzieren – 
für zukunftsweisendes Bauen

Wir denken grün
Hörmann übernimmt Verantwortung 
für unsere Umwelt und für unsere Zukunft

Vi har tiltro til vores produkter og vores 
kompromisløse kvalitetssikring.  
Derfor giver Hörmann 5 års garanti*  
på ThermoPlus / ThermoPro hoveddørene.

Hörmann foregår andre med et godt eksempel. 
Siden 2013 har virksomheden dækket  
op til 40 % af sit energibehov med økostrøm.  
Et tal, der stiger kontinuerligt hvert år. Desuden 
vil indføringen af et intelligent og certificeret 
energistyringssystem hvert år spare mange 
tons CO². Hörmann tilbyder naturligvis også 
produkter til bæredygtigt byggeri. Indhent 
yderligere information om Hörmanns 
miljøaktiviteter i brochuren “Vi tænker grønt”.

Hoveddøre, der holder  
i generationer

Med fremtiden  
for øje

* Du finder de udførlige garantibetingelser på:  
www.hoermann.dk

2 3
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G O D E  G R U N D E  T I L  A T  V Æ L G E  H Ö R M A N N

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.

ThermoPro og ThermoPlus døre har et flot  
og nobelt udseende. Det formskønne, fuldt 
dækkende dørblad med indvendig fløjramme 
opfylder de højeste designkrav. Set indefra  
(vist på side 30) harmonerer døren fortrinligt  
med de øvrige døre i dit hjem.

4
ThermoPro-hoveddøre med UD-værdier  
ned til 1,1 W/ (m²·K)* sørger for en god isolering 
i dit hjem. ThermoPlus-hoveddørene  
med UD-værdier ned til 0,87 W/ (m²·K)*  
gør varmeisoleringen endnu bedre.  
Du sparer energi og skåner miljøet.

5Dørblad uden  
synlig fløjramme

God  
varmeisolering

Forstyrrende detaljer 
med synlig fløjramme 
på døre fra andre 
producenter
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RC 2
Geprüfte 

Sicherheit

Du finder yderligere informationer på side 30.

Dig og din familie skal føle jer sikre i hjemmet. 
Derfor er vores ThermoPlus / ThermoPro døre 
som standard udstyret med multiaflåsning. 
Hængslets side er sikret med tre sikringsbolte.  
På ThermoPlus døre sikres hængslets side  
med en gennemgående sikringsliste. Den beskytter 
hængslets side mod at kunne løftes op.

Mange ThermoPro dørmotiver og alle ThermoPlus 
hoveddøre (også med sidepartier  
og overpartier) leveres som ekstraudstyr  
med indbrudshæmmende RC 2-sikkerhedsudstyr.

6 7
Hörmann hoveddøre opfylder de højeste krav  
til beskyttelse mod ulykker og indbrudssikring. 
Det 8 mm tykke laminerede glas (VSG)  
på termovinduernes indvendige side sørger  
for optimal sikkerhed. Hvis ruden skulle  
gå i stykker, samles de små glasskår  
på den indvendige folie, hvor de hænger fast. 
Dermed elimineres risikoen for personskader  
på grund af splinter næsten helt.
Derudover byder lamineret glas (VSG)  
på en bedre indbrudsbeskyttelse,  
da det beskytter mod indgriben.

Indbrudshæmmende  
lås

Sikre  
vinduer
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RC 2
Certificeret 
sikkerhed

P R O G R A M O V E R S I G T

ThermoPlus

UD-værdi ned til 
0,87 W/ (m²·K)

Kontrolleret af IFT Rosenheim
Dørstørrelse RAM 1230 × 2180 mm

65 mm

Karm

80 mm aluminiumskarm med brudt 
kuldebro og PU-fylding leveres  
i Roundstyle look eller firkantet 
udførelse.

Tætning

ThermoPlus døre har gennemtænkte 
detaljer, fx den 20 mm høje 
aluminium-kunststof-tærskel  
med brudt kuldebro og tredobbelt 
tætningsniveau. Den sikrer  
en bedre varmeisolering.

Roundstyle (profil A3)

Firkantet udførelse (profil A4)

Dørblad

ThermoPlus dørene i høj kvalitet har et plant, 65 mm tykt dørblad  
i stål med fløjramme på indersiden og bred overfals. Set indefra 
er døren i niveau, og den tilpasser sig harmonisk i dit hjem.

Fløjramme

Fløjramme i kompositmateriale giver bedre termisk adskillelse 
og højere stabilitet. Dermed undgås det, at dørbladet vrider sig.

Varmeisolering

Med en UD-værdi på ned til 0,87 W/ (m²·K) opfylder ThermoPlus 
modellen alle dine ønsker mht. energibesparende varmeisolering.

Indbrudssikring

Alle ThermoPlus hoveddørsmotiver, også med side- og overpartier, 
leveres med RC 2-sikkerhedsudstyr som ekstra udstyr.  
De er kontrolleret til indbygning med åbning ind- og udad.

ThermoPlus
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RC 2
Certificeret 
sikkerhed

Dørblad

Alle ThermoPro døre er forsynet med et 46 mm bred, plant dørblad i stål, 
fløjramme på indersiden og tyk overfals. Det harmoniske udseende 
garanterer, at dørene kan integreres optimalt i dit hjem.

Fløjramme

Fløjramme i kompositmateriale har en brudt kuldebro og er meget stabil. 
Dermed undgås det, at dørbladet vrider sig.

Varmeisolering

ThermoPro dørene med brudt kuldebro og et dørblad, der er udskummet 
med PU-skum, sørger for en god varmeisolering i hjemmet  
med en UD-værdi på ned til 1,1 W/ (m²·K).

Indbrudssikring

ThermoPro dørmotiverne TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015  
og 100 får du, uden side- og overparti, med 
RC 2-sikkerhedsudstyr. Dørene er kontrolleret til indbygning 
med åbning indad.

Karm

60 mm aluminiumskarm med brudt  
kuldebro leveres i Roundstyle look eller 
firkantet udførelse.

Tætning

Sådan sparer du værdifuld energi.  
Den 20 mm høje aluminium kunststof-
tærskel med brudt kuldebro og dobbelt 
tætning reducerer varmetabet. De ekstra 
børstetætninger i bundområdet beskytter 
mod vind og vejr.

46 mm

ThermoPro

UD-værdi på ned til 
1,1 W/ (m²·K)

Kontrolleret af IFT Rosenheim
Dørstørrelse RAM 1230 × 2180 mm

Roundstyle (profil A1)

Firkantet udførelse (profil A2)

ThermoPro
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En hoveddør, som hilser 
al le hjertel igt velkommen

Hvis du ønsker at have en flot dør i høj kvalitet 

som hoveddør, er Hörmann ThermoPlus døren  

det helt rigtige valg. Det 65 mm tykke dørblad  

i stål, som er udfyldt med PU-skum, og den 

indvendige fløjramme af kompositmateriale 

sørger for at holde kulden ude. Med en UD-værdi 

på ned til 0,87 W/ (m²·K) har ThermoPlus dørene 

en meget god varmeisolering. Som standard er 

dørene udstyret med en 5-dobbelt sikkerhedslås, 

hvilket giver dig en tryg og sikker fornemmelse  

i dit hjem. ThermoPlus motiverne fås med 

RC 2-sikkerhedsudstyr som ekstraudstyr –  

så du kan føle dig endnu mere sikker.

Vælg din yndlingshoveddør ud fra 8 attraktive 

motiver og giv døren et individuelt præg  

ved hjælp af 15 forskellige standardfarver  

og 5 Decograin mønstre.

T H E R M O P L U S

◀ Motiv 010 i Decograin Golden Oak, med sidepartier
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Motiv 700
Ill.: Standardfarve gråaluminium RAL 9007
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
gennemgående vindue: 3-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, sandblæst  
Float med klare tværstriber i midten, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig,  
klar udførelse, UD-værdi ned til 0,98 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

Motiv 750
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
gennemgående vindue: 3-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, sandblæst  
Float med klare tværstriber i midten, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig,  
klar udførelse, UD-værdi ned til 0,95 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

Et f lot visitkort

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 800 ■ NYHED
Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding,  
4 rektangulære vinduer med ramme i rustfrit stål: 
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
sandblæst Float i midten, lamineret glas VSG 
indvendig, klar udførelse, UD-værdi ned til 
0,93 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

Motiv 810 ■ NYHED
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, 3 
rektangulære vinduer med klar, omsluttende stribe 
og ramme i rustfrit stål: 3-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, sandblæst Float  
i midten, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
klar udførelse, UD-værdi ned til 0,99 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 850
Ill.: Decograin Dark Oak
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, med 
buet vindue: 3-lags termoglas, lamineret glas VSG 
udvendig, sandblæst Float med klare tværstriber  
i midten, lamineret glas VSG indvendig,  
klar udførelse, UD-værdi ned til 0,96 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

Motiv 900
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, med 
buet vindue: 3-lags termoglas, lamineret glas VSG 
udvendig, sandblæst Float med klare tværstriber  
i midten, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
klar udførelse, UD-værdi ned til 0,96 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

◀ Motiv 900 i Decograin Titan Metallic CH 703, med sideparti

Så smukt bliver dit hjem

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 015
Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703  
med applikationer i rustfrit stål-look
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding,  
som ekstraudstyr med applikationer  
i rustfrit stål-look ■ NYHED,  
UD-værdi ned til 0,87 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 010
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Håndtag HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
UD-værdi ned til 0,87 W/(m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

Motiv 015
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Håndtag HB 14-2 i rustfrit stål med profileringer, 
UD-værdi ned til 0,87 W/(m²·K)*
Sideparti / overparti
3-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
Float i midten, lamineret glas VSG indvendig.

Giv dit hjem et sti l fuldt præg

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Gør indgangspartiet  
t i l et r igtigt bl ikfang

ThermoPro-dørene er det helt rigtige valg  

til hoved- eller sidedøre. Med UD-værdier  

på ned til 1,1 W/ (m²·K) har ThermoPro-dørene 

gode varmeisoleringsværdier. Takket være  

den 5-dobbelte sikkerhedslås opfylder 

hoveddørene også de højeste sikkerhedskrav. 

Enkelte motiver fås med RC 2-sikkerhedsudstyr 

som ekstraudstyr, så du kan føle dig endnu  

mere tryg og sikker i dit hjem.

Vælg din favorit ud fra 12 forskellige dørmotiver – 

fra moderne til klassisk udseende. Efter smag  

og behag kan du individualisere din dør fra Hörmann 

med forskellige farver, vinduer, side- og overpartier.

T h e r m o P r o

◀ Motiv 015 i standardfarven trafikhvid RAL 9016, med sideparti
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Motiv 700
Ill.: Decograin Titan Metallic CH 703
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
gennemgående vindue: 3-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, sandblæst Float 
med klare tværstriber i midten, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig,  
klar udførelse, UD-værdi ned til 1,3 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
lamineret glas VSG indvendig, sandblæst Float

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 750
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
gennemgående vindue: 3-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, sandblæst  
Float med klare tværstriber i midten, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig,  
klar udførelse, UD-værdi ned til 1,2 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
lamineret glas VSG indvendig, Float

Vis din gode smag

Motiv 900
Ill.: Decograin Golden Oak
Greb HB 38-2 i rustfrit stål på stålfylding, med 
buet vindue: 3-lags termoglas, lamineret glas VSG 
udvendig, sandblæst Float med klare tværstriber  
i midten, enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
klar udførelse, UD-værdi ned til 1,2 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
lamineret glas VSG indvendig, Float

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.

23



Motiv 020
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
gennemgående vindue: 2-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
Mastercarré, UD-værdi ned til 1,4 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
Mastercarré

Motiv 010
Ill.: Standardfarve antracitgrå RAL 7016
Håndtag HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
UD-værdi ned til 1,1 W/(m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig

Tidløs elegance ti l dit hjem

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 040
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding,  
med rundt vindue Ø 300 mm: 2-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
ornamentglas 504, UD-værdi ned til 1,2 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
ornamentglas 504

Motiv 030
Ill.: Standardfarve grå RAL 7040
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding, 
gennemgående vindue: 2-lags termoglas, 
lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
Mastercarré, UD-værdi ned til 1,3 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
Mastercarré

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 025
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016 
med applikationer i rustfrit stål-look
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding,  
som ekstraudstyr med applikationer i rustfrit 
stål-look ■ NYHED, gennemgående vindue: 
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
Mastercarré, UD-værdi ned til 1,4 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
Mastercarré

◀ Applikationer i rustfrit stål-look

NYHED: Med applikationer i rustfr it stål-look

Motiv 015
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding  
med profileringer, som ekstraudstyr  
med applikationer i rustfrit stål-look ■ NYHED,  
UD-værdi ned til 1,1 W/ (m²·K)*
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
lamineret glas VSG indvendig, klar udførelse

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Motiv 100
Ill.: Standardfarve terrabrun RAL 8028
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding,  
med 6 fyldinger, UD-værdi ned til 1,1 W/ (m²·K)*
Sideparti med panelfylding
3 fyldinger
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
småhamret Kathedral-glas

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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Til yndere af et rustikt udseende

Motiv 200
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding,  
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
småhamret Kathedral-glas med sprosser, 
UD-værdi ned til 1,2 W/ (m²·K)*
Sideparti med panelfylding
3 fyldinger
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
småhamret Kathedral-glas

Motiv 400
Ill.: Standardfarve trafikhvid silkemat, RAL 9016
Greb HB 14-2 i rustfrit stål på stålfylding,  
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
småhamret Kathedral-glas med sprosser, 
UD-værdi ned til 1,5 W/ (m²·K)*
Sideparti med panelfylding
1 fylding og 2-lags termoglas, lamineret glas VSG 
udvendig, enkeltlagssikkerhedsglas ESG 
indvendig, småhamret Kathedral-glas
Sideparti / overparti
2-lags termoglas, lamineret glas VSG udvendig, 
enkeltlagssikkerhedsglas ESG indvendig, 
småhamret Kathedral-glas

* Afhænger af dørstørrelsen. Anførte værdier for RAM 1230 × 2180 mm.
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S I K K E R H E D S U D S T Y R

Det er dejl igt 
at føle sig 
sikker
5-dobbelt sikkerhedslås

Sådan føler du dig sikker i dit hjem: 
2 koniske svingrigler  går sammen 
med 2 ekstra sikringsbolte  samt 1 
låserigel  i hak i karmens låseblik 
og får døren til at lukke helt tæt.  
På ThermoPlus-døre kan låseblikket 
justeres til optimal dørindstilling.  
På grund af softlock-fallen  lukkes 
døren helt støjsvagt.

Set indefra30



3D

 Sikker indstilling med 
3D-hængsler

De stabile, todelte og tredimensionelle 
hængsler med pyntekapper i rustfrit 
stål look, der er sikret med stifter  
og som kan justeres, sørger for  
en let dørfunktion.

 Indvendigt greb

Alle døre leveres som standard med 
indvendigt greb og roset i flot design. 
Som standard i rustfrit stål.

 Profilcylinder

Som standard med 5 nøgler.  
Med nød- og farefunktion,  
dvs. at døren også kan låses,  
når der er en nøgle i låsen  
på den indvendige side.

Sikring af hængslets side

Det er dejligt at føle sig sikker,  
når man er hjemme. Derfor  
har din ThermoPro / ThermoPlus dør 
en ekstra sikring på hængslets side, 
så det er praktisk talt umuligt  
at løfte døren.

 ThermoPro
Med 3 sikringsbolte

 ThermoPlus
Med gennemgående  
sikringsliste i aluminium
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A U T O M A T I S K E  L å S E ,  V I N D U E R ,  G R E B

Automatiske låse

Åbn din dør nemt og komfortabelt 
vha. en multiaflåsning med åbning  
via håndsender, trådløs fingerscanner 
eller transponder. Du skal ikke 
længere bekymre dig om nøgler.

 Åbning via 
transponder ■ NYHED

Til åbning med en transponder  
er hoveddøren udstyret med  
en elektromekanisk profilcylinder. 
Hold transponderen hen foran 
cylinderen, du kan nu låse døren  
op og åbne den vha. knoppen.

 Åbning via en 
håndsender ■ NYHED

 Åbning via en trådløs 
fingerscanner ■ NYHED

Ved betjening via en håndsender  
eller trådløs fingerscanner  
låses hoveddøren automatisk  
op vha. en elmotor. Du behøver  
kun at skubbe til døren for  
at åbne den.

Slutblik (ikke vist)

Med den elektriske åbner kan  
du åbne din dør via en kontakt  
i hjemmet. Som et alternativ  
kan du fx i dagtimerne dreje 
spærregrebet, så du kan åbne 
hoveddøren med et let tryk udefra.

Vandnæse (ikke vist)

Beskyttelse og et flot udseende. 
Vandnæsen, som er let at montere, 
beskytter mod slagregn og findes  
i farven trafikhvid, svarende  
til RAL 9016.

Udstyr efter 
ønske
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Vinduer til døre

Motiv 020 / 025 / 030 / 040

Dørene er forsynet med dobbelt 
termoglas, der garanterer en god 
varmeisolering. Kunststof-
vinduesrammen “Roundstyle” giver 
døren et moderne og harmonisk 
udseende. Til Decograin overflader 
lakeres vinduesrammen i en farve, 
der passer til overfladen.

Motiv 700 / 750 / 800 / 810 / 
850 / 900

Motiverne behager øjet med 
udseendet, som er næsten i niveau 
på den ind- og udvendige side. 
Vinduesrammen i rustfrit stål 
understreger det elegante 
helhedsindtryk. 3-lags termoglas med 
gode isoleringsværdier hjælper til 
med at spare på energien.

Motiv 200 / 400

Sammen med den perfekt matchende 
kunststof-vinduesramme “Profilstyle” 
giver de to motiver til fyldingsdøre dit 
hjem et stilfuldt udseende. Dine 
forventninger til Hörmann opfyldes 
med dobbelt termoglas, som sørger 
for en god varmeisolering.

Et smukt greb giver et særligt præg:  
vælg dit yndlingsgreb

Alle døre leveres som standard med de viste 
udvendige greb. Du har dog også mulighed for  
at vælge et andet greb (med smalt skilt ES 0 eller 
bredt skilt ES 1) i rustfrit stål:

Greb ES 0 / ES 1 med knop  
(ill. ES 1 i rustfrit stål)

Dørgreb ES 0 / ES 1  
(ill. ES 0 i rustfrit stål)

Vinduer til side- og overpartier

Til ThermoPro-døre leveres side- og overpartier med dobbelt termoglas, til ThermoPlus-døre med 3-lags termoglas.

Sandblæst
(ThermoPlus, 
ThermoPro)

Sandblæst med klare 
striber
(ThermoPlus, 
ThermoPro)

Mastercarré
(ThermoPro)

Kathedral, småhamret
(ThermoPro)

Ornament 504
(ThermoPro)

Klart glas
(ThermoPlus, 
ThermoPro)
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F A R V E R  O G  O V E R F L A D E R

Find din 
yndlingsfarve

Foretrækker du en diskret grå farve, 

eller ønsker du at bekende kulør  

med rubinrød? Din kreativitet får frit løb 

ved udformningen af din nye hoveddør 

fra Hörmann. Du kan vælge mellem  

den særligt økonomiske farve  

trafikhvid RAL 9016 og yderligere  

15 standardfarver. Den ud- og indvendige 

side på din ThermoPlus- eller 

ThermoPro-dør er altid holdt  

i samme farve. Tag kontakt  

til din Hörmann partner!

RAL 9016 Trafikhvid

RAL 9007 Gråaluminium

RAL 9006 Hvidaluminium

RAL 9002 Gråhvid

RAL 9001 Cremehvid

RAL 8028 Terrabrun

RAL 8003 Lerbrun

RAL 7040 Grå

RAL 7035 Lysegrå

RAL 7016 Antracitgrå

RAL 6005 Mosgrøn

RAL 5014 Dueblå

RAL 5010 Ensianblå

RAL 3003 Rubinrød

RAL 3000 Ildrød

RAL 1015 Lys elfenben

Som standard i økonomisk trafikhvid farve

15 standardfarver
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Detaljeret og elegant

Decograin overfladen* leveres  

med fire naturlige trædesign  

og et antracitfarvet design  

med metallic-effekt. Den prægede 

åring i overfladen giver looket  

en naturlig trækarakter.

Golden Oak: mellembrunt/gyldent egetræslook

Dark Oak: nøddetræsfarvet egetræslook

Night Oak: mørkt og intensivt egetræslook

Winchester Oak: naturfarvet egetræslook med knaster og årringe

Titan Metallic CH 703: antracit med metallisk effekt

5 Decograin-mønstre

Vær opmærksom på følgende:

De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende.  
Undgå at placere døre med mørk overflade i retning mod solen,  
da den forhøjede udbøjning af materialet kan indskrænke funktionen.

* Kan ikke leveres til motiverne 100 / 200 / 400. Vinduesrammerne  
er tilpasset i farven ved motiverne 020 / 025 / 030 / 040. 35



S T Ø R R E L S E R  O G  M O N T E R I N G S D A T A
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Horisontalsnit dør

ThermoPlus

Karmvarianter

Vertikalsnit dør

Horisontalsnit sideparti

Alle mål i mm

Karm A4 Udvidelsesprofil 
25 mm

Karm A3

Standardstørrelser  
ThermoPro

Udvendigt karmmål 
(bestillingsmål)

Murhulsmål Indvendigt 
karmmål

1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016

1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Specialstørrelser 
ThermoPlus / ThermoPro

Motiver Udvendigt karmmål 
(bestillingsmål)

200 875 – 1100 × 1990 – 2186

020, 025, 030, 700, 750, 
800, 810, 850, 900

875 – 1250 × 1875 – 2250

010, 015, 040 875 – 1250 × 1875 – 2250

100, 400 875 – 1100 × 1875 – 2186

Standardstørrelser  
ThermoPlus

Udvendigt karmmål 
(bestillingsmål)

Murhulsmål Indvendigt 
karmmål

1000 × 2100 1020 × 2110 850 × 2005

1100 × 2100 1120 × 2110 950 × 2005
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Murhulsmål = RAM + 20
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Horisontalsnit dør

Karmvarianter

ThermoPro

Vertikalsnit dør

Horisontalsnit sideparti

Alle mål i mm

Karm A1 Karm A2 Udvidelsesprofil 
25 mm

Udvidelsesprofil 
50 mm

Sidepartier standardstørrelser
ThermoPlus / ThermoPro

Motiver Udvendigt karmmål (bestillingsmål)

Glasfylding:  
010, 015, 020, 025, 030, 040, 
700, 750, 800, 810, 850, 900

400 × 2100

Overpartier specialstørrelser
ThermoPlus / ThermoPro

Motiver Udvendigt karmmål  
(bestillingsmål)

Glasfylding:  
010, 015, 020, 025, 030, 040, 
700, 750, 800, 810, 900

875 – 2250 × 300 – 500

Sidepartier specialstørrelser
ThermoPlus / ThermoPro

Motiver Udvendigt karmmål 
(bestillingsmål)

Glasfylding:  
010, 015, 020, 025, 030, 
040, 700, 750, 800, 810, 
850, 900

ThermoPro:
300 – 1000* × 1875 – 2250

ThermoPlus:
300 – 1000* × 1875 – 2250

Panelfylding:  
100, 200, 400

450 × 1990 – 2186

* Fra en bredde på 500 mm er overparti ikke en mulighed. Dørelementer 
med sidepartier har ingen statik-funktion, statikken skal sikres af 
bygningselementet.
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Oplev kvaliteten  
fra Hörmann  
ti l nyt byggeri  
og modernisering

Med Hörmann har du mulighed  

for optimal allround planlægning. 

Løsninger, som er omhyggeligt tilpasset 

til hinanden, giver dig kvalitetsprodukter 

med høj funktionalitet til alle områder.

• Garageporte  
Passer til din personlige arkitekturstil: Vippe- eller 
ledhejseporte i stål eller træ.

• Åbnere  
Nyd komforten og indbrudshæmmende sikkerhed:  
Hörmann åbnere til garageporte og låger.

• Hoveddøre  
Du finder et passende dørmotiv til ethvert behov  
og krav i vores omfattende hoveddørsprogram.

• Ståldøre  
De solide døre til alle områder i huset, fra kælder til tag.

• Karme / stænger  
Vælg fra det omfattende program til nybyggeri, 
udskiftning og modernisering.

Garageporte og åbnere

ThermoPro hoveddør

Ståldøre
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Hörmann: Kvalitet uden kompromis

Som den eneste producent på det internationale marked leverer  

Hörmann gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør.  

Alt produceres efter den nyeste teknik på højt specialiserede  

fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt  

i Europa og afdelinger i Amerika og Kina gør Hörmann til din  

stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet.  

Kvalitet uden kompromis.

GARAGEPORTE

PORTÅBNERE

INDUSTRIPORTE

LÆSSETEKNIK

DØRE

KARME

Hörmann KG Amshausen, Tyskland

Hörmann KG Dissen, Tyskland

Hörmann KG Werne, Tyskland

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland

Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann KG Brandis, Tyskland

Hörmann KG Freisen, Tyskland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Tyskland

Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

Salg • Service • Montage

Vi støtter dansk fodbold  ·  DBU LandskampPartner

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk Ud
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