
Nasz wybór:
bramy i drzwi
na 100 lat!

3329 zł*od

Drzwi  
zewnętrzne  

bez naświetli bocznych

cena bez VAT
od 4095 zł (z 23% VAT)
od 3595 zł (z 8% VAT)



Drzwi zewnętrzne ISOPRO
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą 

termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU 
• Ościeżnica aluminiowa, profil A5 
• Standardowo z kompletem klamek ze stali  

nierdzewnej z rozetami lub pochwytem  
HB 38-2 ze stali nierdzewnej, bez dopłaty

• Możliwość otwierania na zewnątrz  
bez dopłaty

• Wysokie właściwości izolacyjne –  
współczynnik przenikania ciepła  
UD nawet 0,88 W/(m²·K)** 

• Wymiary promocyjne:  
zewnętrzny wymiar ramy RAM  
1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm

Wzór IP 700S

Wzór IP 780S

Wzór IP 770S

Wzór IP 810S

Wzór IP 410S2)Wzór IP 015 Wzór IP 020S1)Wzór IP 010

3329 zł*od

cena bez VAT
od 4095 zł (z 23% VAT)
od 3595 zł (z 8% VAT)

6 kolorów 
promocyjnych 

3864 zł*od

cena bez VAT
od 4753 zł (z 23% VAT)
od 4173 zł (z 8% VAT)

3 okleiny  
promocyjne

• 6 kolorów promocyjnych w cenie 3663 zł* bez VAT 
4505 zł z 23% VAT / 3956 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne w cenie 4198 zł* bez VAT 
5164 zł z 23% VAT / 4534 zł z 8% VAT

• 6 kolorów promocyjnych w cenie 3329 zł* bez VAT / 4095 zł z 23% VAT / 3595 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 3864 zł* bez VAT / 4753 zł z 23% VAT / 4173 zł z 8% VAT

Kolory promocyjne  
dla drzwi ISOPRO i ISOPRO Secur

RAL 9016, biały

RAL 9007, szare aluminium

RAL 7016, antracytowy

RAL 9006, białe aluminium 

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

RAL 8028, brązowy

LAT
gwarancji



Drzwi zewnętrzne ISOPRO Secur
• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm  

z przegrodą termiczną i wypełnieniem  
z twardej pianki PU 

• Ościeżnica aluminiowa, profil A5
• Standardowo w klasie  

przeciwwłamaniowej RC 2
• Standardowo z pochwytem ze stali  

nierdzewnej HB 38-2 z rozetą ES1
• Możliwość otwierania na zewnątrz  

bez dopłaty
• Wysokie właściwości izolacyjne –  

współczynnik przenikania ciepła  
UD nawet 0,88 W/(m²·K)** 

• Wymiary promocyjne:  
zewnętrzny wymiar ramy RAM  
1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm

3496 zł*od

cena bez VAT
od 4300 zł (z 23% VAT)
od 3776 zł (z 8% VAT)

6 kolorów 
promocyjnych 

4031 zł*od

cena bez VAT
od 4958 zł (z 23% VAT)
od 4353 zł (z 8% VAT)

3 okleiny  
promocyjne

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

Okleiny promocyjne  
dla drzwi ISOPRO i ISOPRO Secur
Wzory drewnopodobne Decograin są niemożliwe  
dla wzoru IP 410S oraz IPS 410S

Decograin Golden Oak

Decograin Night Oak

Decograin Dark Oak

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.  
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (drzwi zewnętrzne ISOPRO oraz ISOPRO Secur, wzór 010, 015, 020S oraz 410S w wymiarach znormowanych RAM  

1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.  
W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r.  
Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 × 2180 mm.

1) Wzory IP 020S oraz IPS 020S będą dostępne w sprzedaży latem 2020
2) Wzory IP 410S oraz IPS 410S są niedostępne w okleinach drewnopodobnych Decograin

Jakość marki Hörmann 
Made in Germany

Wzór IPS 700S Wzór IPS 780SWzór IPS 770S

Wzór IPS 810S

Wzór IPS 410S2)

Wzór IPS 015 Wzór IPS 020S1)Wzór IPS 010

• 6 kolorów promocyjnych w cenie  
3995 zł* bez VAT 
4914 zł z 23% VAT 
4315 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne w cenie  
4530 zł* bez VAT  
5572 zł z 23% VAT 
4892 zł z 8% VAT

• 6 kolorów promocyjnych w cenie  
3496 zł* bez VAT  
4300 zł z 23% VAT 
3776 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne w cenie  
4031 zł* bez VAT  
4958 zł z 23% VAT  
4353 zł z 8% VAT

LAT
gwarancji



Energooszczędne  
i bezpieczne drzwi zewnętrzne 
Thermo65
• Klasa przeciwwłamaniowa RC 2  

(z wyjątkiem wzoru 700A oraz 750F)
• Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik  

przenikania ciepła UD nawet 0,87 W/(m²·K)** 
• Podane ceny obejmują dowolne wymiary  

w zakresie: zewnętrzny wymiar ramy RAM  
maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm

• 4 kolory promocyjne w cenie 4890 zł* bez VAT  
6015 zł z 23% VAT / 5281 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne w cenie 5490 zł* bez VAT  
6753 zł z 23% VAT / 5929 zł z 8% VAT

• 4 kolory promocyjne w cenie 5990 zł* bez VAT  
7368 zł z 23% VAT / 6469 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne w cenie 6490 zł* bez VAT  
7983 zł z 23% VAT / 7009 zł z 8% VAT

• kolor RAL 9016 w cenie 4590 zł* bez VAT  
5646 zł z 23% VAT / 4957 zł z 8% VAT

• kolor RAL 7016, RAL 8028 i CH 703 w cenie 4850 zł* bez VAT  
5966 zł z 23% VAT / 5238 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne w cenie 5090 zł* bez VAT  
6261 zł z 23% VAT / 5497 zł z 8% VAT

Wzór THP 810S

Wzór THP 700A

Wzór THP 900S

Wzór THP 750F

Wzór THP 700S

Wzór THP 015 Wzór THP 515Wzór THP 010

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

4590 zł*od

cena bez VAT
od 5646 zł (z 23% VAT)
od 4957 zł (z 8% VAT)

Drzwi 
Thermo65

Okleiny promocyjne  
dla drzwi Thermo65

Wskazówka: na życzenie promocyjne drzwi 
zewnętrzne Thermo65 oferujemy za dopłatą również 
w nowym kolorze Hörmann Matt deluxe - takim 
samym jak w bramach RenoMatic.

Jakość marki Hörmann 
Made in Germany

LAT
gwarancji

RAL 9016, biały

RAL 7016, antracytowy

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

RAL 8028, brązowy

Kolory promocyjne  
dla drzwi Thermo65

Decograin Golden Oak

Decograin Night Oak

Decograin Dark Oak



Drzwi zewnętrzne  
z aluminium ThermoSafe
• Standardowo w klasie  

przeciwwłamaniowej RC 3
• Wysokie właściwości izolacyjne –  

współczynnik przenikania ciepła  
UD nawet 0,87 W/(m²·K)**

• Drzwi wykonywane na wymiar  
bez dopłaty, maks. wymiar zewnętrzny  
ramy 1250 x 2250 mm.  
Inne wymiary na zapytanie.

• 7 kolorów promocyjnych w cenie 10 950 zł* bez VAT  
13 469 zł z 23% VAT / 11 826 zł z 8% VAT

Wzór 686 Wzór 867 Wzór 505

Wzór 503 Wzór 502

Wzór 138 Wzór 189 Wzór 501

Wzór 504 

Wzór 871 Wzór 872 Wzór 860

RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

10 300 zł*
cena bez VAT

12 669 zł (z 23% VAT)
11 124 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
ThermoSafe

bez przeszklenia

10 950 zł*
cena bez VAT

13 469 zł (z 23% VAT)
11 826 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
ThermoSafe

z przeszkleniem

• 7 kolorów promocyjnych w cenie 10 300 zł* bez VAT  
12 669 zł z 23% VAT / 11 124 zł z 8% VAT

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.  
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (drzwi zewnętrzne Thermo65, wzór 700A i 750F w kolorze białym RAL 9016 oraz drzwi ThermoSafe, wymiar RAM do 1250 x 2250 mm);  

nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować 
stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl.

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 × 2180 mm.

LAT
gwarancji

Kolory promocyjne  
dla drzwi ThermoSafe

RAL 9016, matowy, biały

RAL 7016, matowy, antracytowy

RAL 9007, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, 
matowa, szare aluminium

RAL 7030, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, 
matowa, kolor szary

RAL 7016, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, 
matowa, kolor antracytowy

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

CH 607, kasztanowy brąz



Element boczny dopasowany  
do drzwi Thermo65

Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm
• 4 kolory promocyjne w cenie 2250 zł* bez VAT  

2768 zł z 23% VAT / 2430 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 2620 zł* bez VAT  

3223 zł z 23% VAT / 2830 zł z 8% VAT

Wymiary specjalne RAM od 300 x 1875 mm do 500 x 2250 mm
• 4 kolory promocyjne w cenie 2650 zł* bez VAT  

3260 zł z 23% VAT / 2862 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 3050 zł* bez VAT  

3752 zł z 23% VAT / 3294 zł z 8% VAT

Wymiary specjalne RAM do 1000 x 2250 mm
• 4 kolory promocyjne w cenie 3100 zł* bez VAT  

3813 zł z 23% VAT / 3348 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 3450 zł* bez VAT  

4244 zł z 23% VAT / 3726 zł z 8% VAT

Rodzaje szyb w drzwiach Thermo65 i elementach bocznych:
• wzór 700A - szyba piaskowana, bez przezroczystych pasków
• wzór 750F - szyba przezroczysta
• wzory 700S, 810S, 900S - szyba Satinato

Dopłata za element boczny w klasie RC 2  
(tylko dla szer. RAM 400 - 550 mm)  
wynosi 400 zł* bez VAT  
492 zł z 23% VAT / 432 zł z 8% VAT

2250 zł*od

cena bez VAT
od 2768 zł (z 23% VAT)
od 2430 zł (z 8% VAT)

Element  
boczny  

do drzwi Thermo65

Zdjęcie: drzwi zewnętrzne ISOPRO, wzór IP 700S z opcjonalnym 
elementem bocznym w kolorze Hörmann CH 703, antracytowy

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

Element boczny 

opcjonalnie

Element boczny dopasowany
do drzwi ISOPRO 

Element boczny  
w klasie RC 2 dopasowany  
do drzwi ISOPRO SecurWymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm

• kolor biały RAL 9016 w cenie 1828 zł* bez VAT  
2248 zł z 23% VAT / 1974 zł z 8% VAT

• pozostałe kolory promocyjne w cenie 2124 zł* bez VAT  
2613 zł z 23% VAT / 2294 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne w cenie 2221 zł* bez VAT  
2732 zł z 23% VAT / 2399 zł z 8% VAT

Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm
• kolor biały RAL 9016 w cenie 2239 zł* bez VAT  

2754 zł z 23% VAT / 2418 zł z 8% VAT
• pozostałe kolory promocyjne w cenie 2535 zł* bez VAT  

3118 zł z 23% VAT / 2738 zł z 8% VAT
• 3 okleiny promocyjne w cenie 2631 zł* bez VAT  

3236 zł z 23% VAT / 2841 zł z 8% VAT

Rodzaje szyb w elementach bocznych do drzwi  
ISOPRO oraz ISOPRO Secur:
• szyba przezroczysta
• szyba Satinato

Wskazówka:  
elementy boczne ISOPRO / ISOPRO Secur można zastosować  
do drzwi otwieranych do wewnątrz oraz do drzwi otwieranych  
na zewnątrz!

1828 zł*od

cena bez VAT
od 2248 zł (z 23% VAT)
od 1974 zł (z 8% VAT)

Element boczny  
do drzwi  
ISOPRO

2239 zł*od

cena bez VAT
od 2754 zł (z 23% VAT)
od 2418 zł (z 8% VAT)

Element boczny  
do drzwi  

ISOPRO Secur

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami



Płyta drzwiowa bez przylgi
zapewnia perfekcyjny wygląd drzwi

Płyta drzwiowa z przylgą
z eleganckimi prostymi krawędziami

Zestawienie wymiarów

Wewnętrzne drzwi drewniane - przylgowe

Wymiary płyty drzwiowej
szer. x wys.

Wymiary w świetle przejścia
szer. x wys.

Wymiary otworu w ścianie
szer. x wys.

649 x 2059 mm 603 x 2041,5 mm 674 x 2080 mm
749 x 2059 mm 703 x 2041,5 mm 774 x 2080 mm
849 x 2059 mm 803 x 2041,5 mm 874 x 2080 mm
949 x 2059 mm 903 x 2041,5 mm 974 x 2080 mm

Wewnętrzne drzwi drewniane - bezprzylgowe

Wymiary płyty drzwiowej
szer. x wys.

Wymiary w świetle przejścia
szer. x wys.

Wymiary otworu w ścianie
szer. x wys.

623 x 2046 mm 603 x 2041,5 mm 674 x 2080 mm
723 x 2046 mm 703 x 2041,5 mm 774 x 2080 mm
823 x 2046 mm 803 x 2041,5 mm 874 x 2080 mm
923 x 2046 mm 903 x 2041,5 mm 974 x 2080 mm

Klamki model Linea
stal nierdzewna

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.  
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (wewnętrzne drzwi drewniane BaseLine); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy  

tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej  
i obowiązuje do 31.12.2020 r. 

990 zł*
cena bez VAT

1218 zł (z 23% VAT)
1069 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
BaseLine

przylgowe 1290 zł*
cena bez VAT

1587 zł (z 23% VAT)
1393 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
BaseLine

bezprzylgowe z ukrytymi 
zawiasami

Drewniane drzwi wewnętrzne  
Model BaseLine
• Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa z przylgą lub 

w wykonaniu bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, 
ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej,  
model Linea

• Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor  
w kolorze białym RAL 9016

• Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone 
obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym  
doskonałą odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. 
Zapewnia to perfekcyjnie gładką powierzchnię  
bez widocznych łączeń

• Wymiary promocyjne:
– drzwi przylgowe

szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm

– drzwi bezprzylgowe
szerokości płyty drzwiowej: 623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm

• Grubość ściany:
– drzwi przylgowe 80 - 320 mm
– drzwi bezprzylgowe 100 - 320 mm

Zdjęcie: wewnętrzne drzwi drewniane bezprzylgowe,  
z ukrytymi zawiasami i powierzchnią Duradecor w kolorze 
białym RAL 9016

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI

Element boczny  
w klasie RC 2 dopasowany  
do drzwi ISOPRO Secur

NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA



1310 zł*
cena bez VAT

1611 zł (z 23% VAT)
1415 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
Stripe

przylgowe

Płyta drzwiowa z przylgą
z eleganckimi prostymi krawędziami

Drewniane drzwi wewnętrzne  
Model Stripe
• Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa z przylgą 

łącznie z zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami  
ze stali nierdzewnej, model Linea

• Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor  
w kolorze białym RAL 9016

• Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone 
obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym  
doskonałą odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. 
Zapewnia to perfekcyjnie gładką powierzchnię  
bez widocznych łączeń

• Wymiary promocyjne:
– drzwi przylgowe

szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm

• Grubość ściany:
– drzwi przylgowe 80 - 320 mm

Drewniane drzwi wewnętrzne  
Model Groove 29
• Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa w wykonaniu 

bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, ościeżnica oraz 
zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea

• Powierzchnia płyty drzwiowej lakierowana w kolorze białym  
RAL 9016, ościeżnica z powierzchnią Duradecor w kolorze 
białym RAL 9016

• Drzwi wypełnione otworowaną płytą wiórową

• Wymiary promocyjne:
– drzwi bezprzylgowe

szerokości płyty drzwiowej: 623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm

• Grubość ściany:
– drzwi bezprzylgowe 100 - 320 mm

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI
NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

2070 zł*
cena bez VAT

2546 zł (z 23% VAT)
2236 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
Groove 29

bezprzylgowe z ukrytymi 
zawiasami

Płyta drzwiowa bez przylgi
zapewnia perfekcyjny wygląd drzwi

POWIERZCHNIA LAKIEROWANA



1950 zł*
cena bez VAT

2399 zł (z 23% VAT)
2106 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
Georgia 1
przylgowe

Drewniane drzwi wewnętrzne  
Model Georgia 1
• Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa z przylgą 

łącznie z zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami  
ze stali nierdzewnej, model Linea

• Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor  
w kolorze białym RAL 9016

• Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone 
obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym  
doskonałą odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. 
Zapewnia to perfekcyjnie gładką powierzchnię  
bez widocznych łączeń

• Wymiary promocyjne:
– drzwi przylgowe

szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm

• Grubość ściany:
– drzwi przylgowe 80 - 320 mm

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI
NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.  
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (wewnętrzne drzwi drewniane model Stripe, Groove 29 oraz Georgia 1); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT.  

Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce 
uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r. 

Zestawienie wymiarów

Wewnętrzne drzwi drewniane - przylgowe

Wymiary płyty drzwiowej
szer. x wys.

Wymiary w świetle przejścia
szer. x wys.

Wymiary otworu w ścianie
szer. x wys.

649 x 2059 mm 603 x 2041,5 mm 674 x 2080 mm
749 x 2059 mm 703 x 2041,5 mm 774 x 2080 mm
849 x 2059 mm 803 x 2041,5 mm 874 x 2080 mm
949 x 2059 mm 903 x 2041,5 mm 974 x 2080 mm

Wewnętrzne drzwi drewniane - bezprzylgowe

Wymiary płyty drzwiowej
szer. x wys.

Wymiary w świetle przejścia
szer. x wys.

Wymiary otworu w ścianie
szer. x wys.

623 x 2046 mm 603 x 2041,5 mm 674 x 2080 mm
723 x 2046 mm 703 x 2041,5 mm 774 x 2080 mm
823 x 2046 mm 803 x 2041,5 mm 874 x 2080 mm
923 x 2046 mm 903 x 2041,5 mm 974 x 2080 mm

Płyta drzwiowa z przylgą
z eleganckimi prostymi krawędziami

Klamki model Linea
stal nierdzewna

Listwa profilowa 
w zagłębieniu płyty drzwiowej



Concepto 
Powierzchnia 
ultramatowa,
kolor antracytowy

Concepto 
Powierzchnia 
ultramatowa,
kolor brązowoszary

Concepto 
Powierzchnia 
ultramatowa,
kolor biały

Concepto 
Powierzchnia 
ultramatowa,
kolor jasnoszary

Drewniane drzwi wewnętrzne  
Model Concepto
• Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa w wykonaniu 

bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, ościeżnica oraz 
zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea

• Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor, 
ultramatowa do wyboru w 4 kolorach: białym, jasnoszarym, 
antracytowym lub brązowoszarym

• Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone 
obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym doskonałą 
odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. Zapewnia  
to perfekcyjnie gładką powierzchnię bez widocznych łączeń

• Wymiary promocyjne:
– drzwi bezprzylgowe

szerokości płyty drzwiowej: 623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm

• Grubość ściany:
– drzwi bezprzylgowe 100 - 320 mm

2270 zł*
cena bez VAT

2792 zł (z 23% VAT)
2452 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
Concepto

bezprzylgowe z ukrytymi 
zawiasami

Płyta drzwiowa bez przylgi
zapewnia perfekcyjny wygląd drzwi

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI
NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Zestawienie wymiarów

Wewnętrzne drzwi drewniane - bezprzylgowe

Wymiary płyty drzwiowej
szer. x wys.

Wymiary w świetle przejścia
szer. x wys.

Wymiary otworu w ścianie
szer. x wys.

623 x 2046 mm 603 x 2041,5 mm 674 x 2080 mm
723 x 2046 mm 703 x 2041,5 mm 774 x 2080 mm
823 x 2046 mm 803 x 2041,5 mm 874 x 2080 mm
923 x 2046 mm 903 x 2041,5 mm 974 x 2080 mm

Klamki model Linea
stal nierdzewna



1950 zł*
cena bez VAT

2399 zł (z 23% VAT)
2106 zł (z 8% VAT)

Drzwi  
WAT K3 SK2
przylgowe

Płyta drzwiowa z przylgą
z eleganckimi prostymi krawędziami

Drewniane drzwi wewnętrzne  
Model WAT K3 SK2
• Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa z przylgą 

łącznie z zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali 
nierdzewnej, model Linea

• Drzwi w klasie klimatycznej 3  
(możliwość zastosowania w nieogrzewanych pomieszczeniach)

• Izolacyjność akustyczna w klasie 2 (37 dB) 

• Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor  
w kolorze dąb sękaty z pionowym układem słojów

• Drzwi wypełnione podwójną pełną płytą wiórową

• Grubość drzwi 46 mm

• W wykonaniu standardowym drzwi wyposażone są  
w opadającą uszczelkę progową

• Wymiary promocyjne:
– drzwi przylgowe

szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm

• Grubość ściany:
– drzwi przylgowe 80 - 320 mm

NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Klasa klimatyczna 3

Drzwi w tej klasie mają specjalną 
konstrukcję skrzydła, która wyrównuje 
różnice temperatur i wilgotności 
pomiędzy pomieszczeniami  
o różnym przeznaczeniu, np. między 
nieogrzewaną piwnicą a ciepłym 
przedpokojem. Efekt: oszczędność 
energii i ochrona przed wypaczeniem 
drzwi.

Izolacyjność akustyczna

Montaż drzwi dźwiękoszczelnych 
zalecany jest w mieszkaniach lub 
pracowniach, gdzie może 
występować duże natężenie hałasu.
Decydujące jest przy tym 
połączenie drzwi i ościeżnicy, które 
jest niezbędnym elementem 
zapewniającym pożądaną 
izolacyjność akustyczną.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.  
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (wewnętrzne drzwi drewniane Concepto oraz WAT K3 SK2 ); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT.  

Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce 
uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r. 

Zestawienie wymiarów

Wewnętrzne drzwi drewniane - przylgowe

Wymiary płyty drzwiowej
szer. x wys.

Wymiary w świetle przejścia
szer. x wys.

Wymiary otworu w ścianie
szer. x wys.

649 x 2059 mm 603 x 2041,5 mm 674 x 2080 mm
749 x 2059 mm 703 x 2041,5 mm 774 x 2080 mm
849 x 2059 mm 803 x 2041,5 mm 874 x 2080 mm
949 x 2059 mm 903 x 2041,5 mm 974 x 2080 mm

Klamki model Linea
stal nierdzewna



Produkty marki Hörmann do nowych  
i modernizowanych budynków

Bramy garażowe i napędy do bram

Drzwi zewnętrzne

Drzwi wewnętrzne i napędy do drzwi

Drzwi stalowe

Z firmą Hörmann mogą Państwo realizować swoje najlepsze 
plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią 
starannie dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów 
budownictwa.

• Bramy garażowe
Bramy uchylne i segmentowe ze stali lub drewna
można optymalnie dopasować do architektonicznego
stylu Państwa domu. 

• Napędy do bram i drzwi
Napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych,
a także do drzwi wewnętrznych zapewniają prawdziwą
wygodę i komfort. 

• Drzwi zewnętrzne 
W zależności od potrzeb i wymagań mogą Państwo
wybrać odpowiedni model drzwi z naszej szerokiej oferty
drzwi zewnętrznych. 

• Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych
Wysokiej jakości drewniane drzwi wewnętrzne przyczynią
się do stworzenia w Państwa domu przytulnej atmosfery  
i wpiszą się idealnie w styl mieszkania. 

• Drzwi stalowe
Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń
w domu – od piwnicy aż po dach. 

• Ościeżnice
Bogata oferta ościeżnic do nowych, adaptowanych  
bądź modernizowanych budynków.
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