
RC 2
Siguranţă 
certificată

 Uşi de intrare în locuinţă ThermoPro
Cu blat complet şi izolare termică superioară

ThermoPro Plus cu dotare de siguranţă opţională RC 2  
şi pentru elementele laterale şi pentru oberlihturi



Uşile Hörmann ThermoPro din oţel vă sunt furnizate într-o gamă 
bogată de modele. Aceste uşi la preţuri avantajoase vă oferă  
un sentiment de siguranţă datorită încuietorii multipunct standard, 
economisesc energie prin izolarea termică fenomenală şi reprezintă 
o frumoasă carte de vizită pentru căminul dumneavoastră.

Bucuraţi-vă de casa dumneavoastră.
Uşi de intrare – calitate garantată, marca Hörmann
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Made in Germany

Uşi de intrare în locuinţă pentru 
generaţii întregi
Suntem convinşi de calitatea fără compromisuri  
a produselor noastre. La Hörmann obţineţi o garanţie  
de 5 ani* pentru uşile de intrare în locuinţă.

Produse de calitate din Germania
Toate componentele uşilor de intrare în casă sunt 
concepute şi produse de compania Hörmann. Angajaţii 
noştri cu înaltă calificare lucrează în mod intens  
la noi proiecte, preocupaţi de un progres continuu  
al produselor şi de îmbunătăţirea detaliilor. Astfel apar 
brevete şi inovaţii pe piaţă. Testele de lungă durată, 
efectuate în condiţii reale, garantează calitatea deosebită 
a produselor de serie sofisticate, marca Hörmann.

Marcaj CE conform standardului EN 14351-1
Pentru toate uşile noastre de intrare în locuinţă 
confirmăm conformitatea cu standardul EN 14351-1  
şi respectarea cerinţelor menţionate în acesta,  
prin aplicarea marcajului CE.

Viitorul dintr-o privire
Compania Hörmann este un bun exemplu. Drept urmare, 
din 2013, compania îşi acoperă 40 % din necesarul 
energetic din curent ecologic şi sub acest aspect  
se fac progrese permanente. În acelaşi timp, datorită 
implementării unui sistem de management al energiei 
inteligent şi certificat se economisesc anual multe tone 
de CO². Şi nu în ultimul rând, compania Hörmann oferă 
produse pentru construcţii durabile.

* Condiţiile de garanţie detaliate se găsesc la: www.hoermann.com
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Motive bune în favoarea Hörmann
Liderul de piaţă vine cu inovaţii

Uşile de intrare în locuinţă ThermoPro sunt 
convingătoare datorită designului clasic: blatul 
uşii cu o formă estetică, din oţel, coplanar  
pe interior şi la exterior cu profilul canatului 
montat pe interior are pur şi simplu un aspect 
atrăgător. Aspectul uşii cu blat complet  
pe interior lasă impresia existenţei unei  
uşi de interior şi se armonizează foarte bine  
cu spaţiile interioare ale locuinţei.

La uşile provenite  
de la alţi producători 
aspectul este 
inestetic din cauza 
profilului vizibil  
al ramei canatului

În ziua de astăzi contează energia economisită  
în orice colţ al casei. Uşile ThermoPro îşi aduc 
contribuţia în acest sens. Datorită unei grosimi 
de 46 mm, respectiv de 65 mm şi unui blat  
de uşă umplut cu spumă rigidă poliuretanică, 
fără FCKW, uşile oferă o izolare termică 
excepţională. În felul acesta economisiţi  
energie şi bani!

ThermoPro
Coeficient de transfer termic  
UD de până la 1,2 W/ (m²·K)

ThermoPro Plus
Coeficient de transfer termic  
UD de până la 0,81 W/ (m²·K)

Blat complet pe interior  
şi la exterior

Izolare termică  
deosebită21
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RC 2
Siguranţă 
certificată

Deoarece dumneavoastră şi familia 
dumneavoastră doriţi să vă simţiţi în siguranţă 
acasă, toate uşile ThermoPro sunt dotate  
cu o încuietoare multipunct în mod standard.  
La uşile ThermoPro partea balamalelor este 
asigurată cu trei bolţuri de siguranţă.
La uşile ThermoPro Plus, o baghetă de siguranţă 
continuă asigură uşa, pe partea balamalelor, 
contra deschiderii forţate, cu ranga. Aceasta  
vă va face să vă simţiţi bine.

Uşile ThermoPro sunt dotate cu o vitrare 
standard, dublă sau triplă. Atât partea interioară, 
cât şi partea exterioară sunt fabricate din geam 
securizat, ceea ce înseamnă că, la o eventuală 
crăpare a geamului, acesta se va sparge  
în bucăţi mici, fără margini ascuţite şi astfel  
se reduce considerabil riscul accidentării 
dumneavoastră sau membrilor familiei.

Încuietoare  
anti-efracţie

Vitrare  
necasantă3 4

Echipament de siguranţă  
anti-efracţie RC 2
Toate uşile de intrare în locuinţă 
ThermoPro Plus cu elementele laterale  
şi oberlihturile, ca şi multitudinea  
de modele pentru uşi de intrare  
în locuinţă ThermoPro sunt disponibile  
şi cu dotarea RC 2, ceea ce înseamnă şi mai multă 
siguranţă, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru 
familia dumneavoastră.

RC 2 caracterizează clasa de siguranţă  
a uşii împotriva efracţiei şi corespunde clasei 
anterioare WK 2.

Echipare standard  
cu geam de siguranţă  
pe interior şi la exterior

Numai la Hörmann
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46 mm

Uşă de intrare în casă ThermoPro
Model convenabil pentru uşi alăturate

Blat de uşă
Toate uşile ThermoPro sunt dotate cu un blat din oţel, complet  
pe interior şi la exterior, cu grosimea de 46 mm, cu profilul canatului 
în interior şi cu un model de falţ gros. Aspectul interior de blat 
complet este similar cu cel al unei uşi de interior şi se integrează 
optim în spaţiile interioare.

Profil canat
Profilul canatului din lemn este cu rupere termică şi este  
de asemenea, foarte stabil. În acest mod este prevenită  
şi deformarea blatului.

Izolare termică
Uşile ThermoPro vă oferă o bună izolare termică pentru locuinţa 
dumneavoastră, datorită ruperii termice şi blatului umplut  
cu spumă poliuretanică, cu un coeficient de transfer termic  
UD de până la 1,2 W/ (m²·K).

Rezistenţă la efracţie
Modelele de uşi ThermoPro TPS 700 / 900 / 010 / 015  
şi 100 sunt disponibile fără elemente laterale şi oberlihturi, 
dar opţional cu dotarea de siguranţă RC 2. Uşile sunt 
verificate pentru montarea cu deschidere spre interior.

Toc
Tocul din aluminiu de 60 mm,  
cu rupere termică este disponibil  
în varianta Roundstyle (imaginea  
de sus) sau ca model pătrat  
(imaginea de jos).

Etanşare
Cu această etanşare veţi economisi 
consumul de energie atât de valoroasă: 
un prag din aluminiu şi plastic,  
cu rupere termică, cu o înălţime  
de 20 mm, cu nivel dublu de etanşare 
reduce pierderile de căldură.  
O protecţie optimă împotriva  
vântului şi a intemperiilor oferă 
garniturile suplimentare cu perii  
din zona pardoselii.

Imaginea din stânga în mărime originală

Roundstyle (profil A1)

Model pătrat (profil A2)

RC 2
Siguranţă 
certificată
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65 mm

Uşa de intrare în locuinţă ThermoPro Plus
Model de calitate superioară, cu cea mai performantă izolare termică

Blat de uşă
Uşile de calitate superioară ThermoPro Plus sunt dotate  
cu un blat din oţel, complet, cu o grosime de 65 mm, cu un profil  
al canatului montat pe interior şi un model cu falţ gros. Aspectul  
de blat complet, văzut din interior este similar aspectului unei  
uşi de interior şi se integrează armonios în ambianţa încăperilor  
din locuinţa dumneavoastră.

Profil canat
Profilul canatului din material compozit oferă o rupere termică 
îmbunătăţită şi o stabilitate mai mare. De asemenea, blatul uşii  
nu se poate deforma permanent.

Izolare termică
Cu un coeficient UD de transfer termic de până la 0,81 W/ (m²·K), 
modelul ThermoPro Plus vă oferă cea mai bună dotare în domeniul 
izolării termice şi de asemenea veţi putea face şi economii durabile  
la capitolul consum de energie.

Rezistenţă la efracţie
Toate modelele pentru uşi de intrare în locuinţă sunt 
disponibile şi cu elemente laterale, şi cu oberlihturi  
şi opţional, cu dotarea de siguranţă RC 2. Verificarea  
a fost efectuată pentru modelul cu montare cu deschidere 
spre interior şi spre exterior.

Toc
Tocul din aluminiu, de 80 mm,  
cu rupere termică şi umplutură  
din poliuretan se furnizează  
cu modelul Roundstyle.

Etanşare
Uşile ThermoPro Plus sunt 
convingătoare datorită detaliilor bine 
gândite, cum ar fi pragul din material 
plastic şi aluminiu, cu rupere termică 
şi o înălţime de 20 mm, cu un nivel 
triplu de etanşare. Acesta permite  
o izolare termică îmbunătăţită şi astfel 
o economie de energie.

Imaginea din stânga în mărime originală

Roundstyle (profil A3)

Model pătrat (profil A4)

RC 2
Siguranţă 
certificată
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Încuietoare de siguranţă 
în 5 puncte
În felul acesta vă simţiţi în siguranţă 
acasă: 2 zăvoare rotative conice intră 
cu 2 bolţuri suplimentare şi cu 1 zăvor 
de închidere în plăcile de încuiere  
ale tocului şi strâng bine uşa. La uşile 
ThermoPro Plus, placa de închidere 
este ajustabilă, pentru a asigura  
o reglare optimă a uşii. Cu sistem 
Softlock pentru închiderea silenţioasă 
a uşii.

Limba

Zăvorul

Zăvoare rotative cu bolţ de siguranţă

Cu cele mai bune dotări în mod standard
deoarece calitatea de marcă vă convinge din orice punct de vedere
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Deschizător electric
Prin intermediul electrolacătului veţi putea deschide uşa 
foarte simplu, cu un întrerupător, din casă. Ca o alternativă 
puteţi, de exemplu în timpul zilei să inversaţi pârghia  
de blocare, caz în care este suficientă o simplă apăsare 
uşoară din exterior pentru a deschide uşa de intrare.

Lăcrimar de protecţie
Protejează şi are un aspect deosebit: lăcrimarul de 
protecţie în culoarea alb trafic RAL 9016 pentru scurgerea 
ploii torenţiale poate fi montat cu uşurinţă ulterior.

Dotări opţionale pentru mai mult confort:

Asigurare pe partea 
balamalelor
Este plăcut atunci când te poţi simţi 
în siguranţă în propria casă.  
În acest scop uşa dumneavoastră 
ThermoPro/ThermoPro Plus este 
asigurată suplimentar, şi pe partea 
balamalelor, ceea ce face imposibilă 
o eventuală încercare de deschidere 
cu ranga.

Mânere şi balamale

Reglat cel mai bine prin 
balamalele cu rulment 3D
Stabilele balamale reglabile  
pe 3 direcţii, duble, asigurate  
cu ştifturi, cu măşti ornamentale  
cu aspect metalic de oţel inoxidabil, 
asigură o funcţionare uşoară a uşii.

Mâner interior
Fiecare uşă este furnizată  
în mod standard cu un mâner interior 
din oţel inox, cu formă estetică  
şi cu rozetă la exterior.

Butuc
Livrat standard cu 5 chei. Cu funcţie 
de urgenţă şi pericol – uşa poate  
fi încuiată chiar şi atunci când  
la interior este o cheie în butuc.

ThermoPro
cu 3 bolţuri de siguranţă

ThermoPro Plus
cu baghetă continuă de siguranţă, 
din aluminiu

Uşile Hörmann ThermoPro sunt verificate 
de Institutul IFT-Rosenheim cu privire  
la lipsa emisiilor de compuşi organici 
volatili, COV.
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Vitrare exclusivă
Cu vitrare triplă şi ramă pentru vitrare, de calitate superioară, din oţel inox
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 ◀ Model 900 Titan Metallic, cu element lateral (opţional)

Model 700
în alb trafic RAL 9016

Model 850
în alb trafic RAL 9016

Model 750
în alb trafic RAL 9016

Model 900
în alb trafic RAL 9016

Model 700 / 750
Mâner din oţel inoxidabil HB 38-2 pe umplutură 
din oţel, vitrare continuă: geam izolant triplu, 
geam laminat de siguranţă la exterior, în mijloc 
float, sablat, cu benzi transparente şi geam  
de siguranţă cu un singur strat, transparent.

Execuţii model 700
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,5 W/ (m²·K)*)
 ● ThermoPro Plus (coeficient de transfer termic 

UD de până la 1,0 W/ (m²·K)*)

Execuţie model 750
 ● ThermoPro Plus (coeficient de transfer termic 

UD de până la 0,99 W/ (m²·K)*)

Model 850 / 900
Mâner din oţel inoxidabil HB 38-2 pe umplutură 
din oţel, vitrare rotunjită: geam izolant triplu, geam 
laminat de siguranţă la exterior, în mijloc float, 
sablat, cu benzi transparente, pe interior geam  
de siguranţă cu un singur strat, transparent

Execuţie model 850
 ● ThermoPro Plus (coeficient de transfer termic 

UD de până la 1,0 W/ (m²·K)*)

Execuţii model 900
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,5 W/ (m²·K)*)
 ● ThermoPro Plus (coeficient de transfer termic 

UD de până la 1,0 W/ (m²·K)*)

Elemente laterale / oberlihturi
 ● Geam izolant, sticlă securizată transparentă  

la exterior, geam de siguranţă cu un singur  
strat pe interior, fără benzi transparente

 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior,  
geam de siguranţă cu un singur strat, 
transparent pe interior

Culori / texturi
 ● în 10 culori preferenţiale
 ● cu 4 texturi tip Decograin

Model RC 2
Toate modelele ThermoPro,  
cu elemente laterale şi oberlihturi, 
dar şi modelele ThermoPro 700 / 900 
sunt disponibile opţional cu dotarea 
de siguranţă pentru rezistenţă la efracţie RC 2.

Ramele vitrărilor
din oţel inoxidabil

Toate aceste modele de uşi sunt disponibile şi în varianta ThermoPro Plus  
cu o izolare termică deosebit de ridicată!

* În funcţie de dimensiunile uşii 11



Calitate durabilă de marcă
Zincare la cald, protecţie împotriva coroziunii şi vopsire poliesterică  
de o calitate superioară
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Model 010
în alb trafic RAL 9016

Model 020
în alb trafic RAL 9016

Model 030
în alb trafic RAL 9016

Model 040
în alb trafic RAL 9016

Model 010
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură din oţel

Modele
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic UD de până la 1,2 W/ (m²·K)*)
 ● ThermoPro Plus (coeficient de transfer termic UD de până la 0,81 W/ (m²·K)*)

Elemente laterale / oberlihturi model 010
 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior, geam  

de siguranţă cu un singur strat pe interior, Mastercarré (numai 
ThermoPro)

 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior, geam de siguranţă  
cu un singur strat pe interior, geam ornamental 504  
(numai ThermoPro)

 ● Geam izolant, sticlă securizată transparentă la exterior,  
geam de siguranţă cu un singur strat, sablat pe interior

 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior, geam de siguranţă  
cu un singur strat, transparent pe interior

Model 020 / model 030
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură din oţel, vitrare 
transparentă, geam izolant dublu, sticlă securizată transparentă  
la exterior, Mastercarré, geam de siguranţă cu un singur strat pe interior.

Model
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,4 W/ (m²·K)*)

Elemente laterale / oberlihturi model 020/030
 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior, Mastercarré pe interior, 

geam de siguranţă cu un singur strat
 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior, geam de siguranţă  

cu un singur strat, transparent pe interior

Model 040
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură din oţel, cu vitrare 
rotundă Ø 300 mm: geam izolant dublu, sticlă securizată transparentă  
la exterior, geam de siguranţă cu un singur strat, sticlă ornamentală  
504 pe interior.

Model
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic UD de până la 1,3 W/ (m²·K)*)

Elemente laterale / oberlihturi model 040
 ● Geam izolant, sticlă securizată transparentă la exterior, geam  

de siguranţă cu un singur strat, sticlă ornamentală 504 pe interior
 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior, geam de siguranţă  

cu un singur strat, transparent pe interior

 ◀ Model 020 de culoarea alb trafic, RAL 9016, cu elemente laterale (opţional)  
şi copertină 605 de culoarea alb trafic, RAL 9016, din programul Hörmann 
pentru uşi de intrare în locuinţă din aluminiu

Culori / texturi
 ● în 10 culori preferenţiale
 ● cu 4 texturi tip Decograin

Model RC 2
Modelul de uşă 010 este disponibil  
ca ThermoPro Plus, şi cu elemente laterale  
şi oberlihturi, dar şi ca ThermoPro dotat 
opţional cu RC 2 pentru rezistenţă la efracţie.

Ramele vitrărilor
„Roundstyle” din material plastic

În programul Hörmann pentru uşi de intrare  
în locuinţă se găsesc copertine adecvate

* În funcţie de dimensiunile uşii 13



Modele cu striaţii
Eleganţă fără vârstă, cu asortare la uşile secţionale de garaj,  
marca Hörmann, cu striaţii de tip M
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Model 015
în alb trafic RAL 9016

Model 025
în alb trafic RAL 9016

Model 015
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură 
din oţel cu striaţii

Modele
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,3 W/ (m²·K)*)
 ● ThermoPro Plus (coeficient de transfer termic 

UD de până la 0,82 W/ (m²·K)*)

Elemente laterale / oberlihturi model 015
 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior, geam 

de siguranţă cu un singur strat pe interior, 
Mastercarré (numai ThermoPro)

 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior,  
geam de siguranţă cu un singur strat pe interior, 
geam ornamental 504 (numai ThermoPro)

 ● Geam izolant, sticlă securizată transparentă  
la exterior, geam de siguranţă cu un singur 
strat, sablat pe interior

 ● Geam izolant, sticlă securizată la exterior,  
geam de siguranţă cu un singur strat, 
transparent pe interior

Model 025
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură 
din oţel cu striaţii, vitrare continuă, geam izolant 
dublu, sticlă securizată transparentă la exterior, 
geam de siguranţă cu un singur strat, Mastercarré 
pe interior.

Model
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,5 W/ (m²·K)*)

Elemente laterale / oberlihturi model 025
 ● Geam izolant dublu, sticlă securizată 

transparentă la exterior, Mastercarré pe interior, 
geam de siguranţă cu un singur strat

 ● Geam dublu izolant, sticlă securizată 
transparentă la exterior, geam de siguranţă  
cu un singur strat, transparent pe interior

 ◀ Model 015 în alb trafic RAL 9016,  
cu elemente laterale (opţional).

Culori / texturi
 ● în 10 culori preferenţiale
 ● cu 4 texturi tip Decograin

Model RC 2
Modelul de uşă 015 este disponibil 
ca ThermoPro Plus, şi cu elemente 
laterale şi oberlihturi, dar şi ca 
ThermoPro dotat opţional cu RC 2 
pentru rezistenţă la efracţie.

Ramele vitrărilor
„Roundstyle”  
din material plastic

* În funcţie de dimensiunile uşii 15



Aspect clasic
Modele casetate pentru accente estetice, pline de stil în locuinţa dumneavoastră
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Model 100
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură  
din oţel cu 6 câmpuri casetate

Model
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,3 W/ (m²·K)*)

Model 200
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură din oţel, 
geam dublu izolant, sticlă securizată transparentă  
la exterior, sticlă tip vitraliu fin lovitură de ciocan  
şi cu şprosuri montate la suprafaţă, geam de siguranţă  
cu un singur strat, pe interior.

Model
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,4 W/ (m²·K)*)

Model 400
Mâner din oţel inoxidabil HB 14-2 pe umplutură din oţel, 
geam dublu izolant, sticlă securizată transparentă  
la exterior, sticlă tip vitraliu fin lovitură de ciocan  
şi cu şprosuri montate la suprafaţă, geam de siguranţă  
cu un singur strat, pe interior.

Model
 ● ThermoPro (coeficient de transfer termic  

UD de până la 1,7 W/ (m²·K)*)

Elemente laterală cu umplutură pentru panou
 ● Model 100 / 200: 3 secţiuni casetate
 ● Model 400: 1 câmp casetat şi geam dublu izolant, sticlă 

securizată transparentă la exterior, sticlă tip vitraliu  
fin lovitură de ciocan şi cu şprosuri montate la suprafaţă, 
geam de siguranţă cu un singur strat pe interior.

Elemente laterale / oberlihturi
 ● Geam dublu izolant, sticlă securizată transparentă  

la exterior, sticlă tip vitraliu fin lovitură de ciocan,  
geam de siguranţă cu un singur strat pe interior

 ● Geam dublu izolant, sticlă securizată transparentă  
la exterior, geam de siguranţă cu un singur strat, 
transparent pe interior

 ◀ Model 400 de culoarea maro Terra, RAL 8028,  
cu element lateral (opţional)

Model 200
în alb trafic RAL 9016

Model 400
în alb trafic RAL 9016

Culori / texturi
 ● în 10 culori preferenţiale

Model RC 2
Modelul de uşă 100 este disponibil  
ca ThermoPro, fără elemente laterale  
şi oberlihturi, dotat cu RC 2 rezistenţă  
la efracţie.

Ramele vitrărilor
„Profilstyle” din material plastic

Model 100
în alb trafic RAL 9016, cu elemente laterale (opţional)

17* În funcţie de dimensiunile uşii



Exclusiv pe placul dumneavoastră:
Mânere deosebite şi elemente vitrate pentru uşi, 
elemente laterale şi oberlihturi

Echipare standard cu geam  
de siguranţă pe interior  
şi la exterior

Elemente vitrate pentru uşi

Model 020 / 025 / 030 / 040
Aceste uşi sunt dotate cu o vitrare 
izolatoare dublă care garantează  
o izolare termică ridicată. Ramele  
din material plastic „Roundstyle” 
conferă uşii un aspect modern  
şi armonios. La suprafeţele cu textură 
Decograin, rama vitrării se vopseşte 
într-o culoare asortată cu suprafaţa.

Model 700 / 750 / 850 / 900
Aceste modele fascinează prin 
aspectul lor aproape coplanar  
pe partea interioară şi exterioară. 
Rama vitrării din oţel inoxidabil 
subliniază impresia generală  
de eleganţă. Rentabilitatea energetică 
este uimitoare: o vitrare triplă  
cu coeficienţi mari de izolare termică.

Model 200 / 400
Ambele modele casetate, împreună  
cu rama vitrării „Profilstyle” din material 
plastic, perfect asortată se transformă 
într-o carte de vizită plină de stil,  
pentru casa dumneavoastră. Vitrarea 
izolatoare, dublă vă va satisface toate 
aşteptările cu privire la izolarea termică 
a unei uşi de intrare în casă de calitate 
superioară, marca Hörmann.

Un mâner frumos pune accente: alegeţi un mâner pe gustul dumneavoastră!
Toate uşile se furnizează cu mânerele exterioare ilustrate la paginile 10 – 17, ca dotare de serie. Alternativ puteţi alege  
o altă variantă de mâner (cu şild îngust ES 0 sau cu şild lat ES 1), din oţel inoxidabil:

Garnitură reversibilă ES 1 
cu mâner fix (în imagine 
ES 1 din oţel inoxidabil)

Set de mânere pentru uşi 
ES 0 / ES 1 (reprezentare 
ES 0 în oţel inox)

Vitrări pentru uşi, elemente laterale şi oberlihturi
La uşile ThermoPro, elementele laterale şi oberlihturile sunt disponibile cu vitrare dublă, iar la uşile ThermoPro Plus,  
cu vitrare triplă.

Sablat
(TPS, TPS Plus)

Mastercarré
(TPS)

Tip vitraliu fin lovitură  
de ciocan
(TPS)

Ornament 504
(TPS)

Sticlă transparentă
(TPS, TPS Plus)

Numai la Hörmann
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Gustul dumneavoastră decide:
Alegeţi culoarea preferată

Standard într-un alb trafic avantajos
Uşile ThermoPro se livrează standard în culoarea alb trafic, 
RAL 9016.

10 culori preferenţiale
Uşile de intrare în casă sunt disponibile în 10 culori preferenţiale 
la interior şi exterior.

Toate culorile sunt similare gamei RAL.

Model 200 în culoarea 
preferenţială RAL 8028, 
maro Terra.

Model 020 în culoarea 
preferenţială RAL 3003, 
roşu rubiniu.

Exclusiv pentru modelele
010 / 015 / 020 / 025 / 030 / 040 / 700 / 750 / 850 / 900
Aceste modele pot fi livrate cu partea interioară şi cu cea 
exterioară în variantele cu textură Decograin Golden Oak, 
Dark Oak sau Night Oak, cu aspect ca de lemn natural,  
sau în Titan Metallic, pentru un aspect modern al uşii.

Din motive tehnice, culorile şi suprafeţele prezentate nu corespund întotdeauna realităţii. 
La uşile cu suprafaţa vopsită într-o nuanţă mai închisă trebuie să evitaţi orientarea  
spre soare deoarece o dilatare mare a materialului cauzată de căldură poate afecta 
funcţionarea corectă a uşii.
* La modelele 020 / 025 / 030 / 040, rama vitrării se poate furniza într-o culoare asortatăModel 400 în culoarea 

preferenţială verde crud, 
RAL 6005.

Model 025 cu suprafaţă 
Decograin Golden Oak

Model 900 cu suprafaţă 
Decograin Titan Metallic

Model 700 cu suprafaţă 
Decograin Dark Oak

Golden Oak* Dark Oak* Night Oak* Titan Metallic*

Gri antracit RAL 7016Alb aluminiu RAL 9006

Maro Terra RAL 8028

Maro argilă RAL 8003 Albastru porumbel RAL 5014

Gri deschis RAL 7035

Roşu rubiniu RAL 3003Gri fereastră RAL 7040

Fildeş deschis RAL 1015

Verde crud RAL 6005
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Dimensiunea golului din zid = RAM + 20
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Secţiune orizontală uşă

Variante de tocuri

ThermoPro

Dimensiuni

Secţiune verticală uşă

Secţiune orizontală element lateral

ThermoPro / ThermoPro Plus
Dimensiuni şi date de montaj

Uşi ThermoPro

Dimensiuni standard

Dimensiune exterioară 
ramă (dimensiune  

de comandă)

Dimensiunea golului 
din zid

Dimensiunea utilă  
a tocului

1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016

1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Uşi ThermoPro Plus

Dimensiuni standard

Dimensiune exterioară 
ramă (dimensiune  

de comandă)

Dimensiunea golului 
din zid

Dimensiunea utilă  
a tocului

1000 × 2100 1020 × 2110 850 × 2005

1100 × 2100 1120 × 2110 950 × 2005

Uşi ThermoPro /ThermoPro Plus

Dimensiuni speciale

Modele Dimensiune exterioară ramă  
(dimensiune de comandă)

100, 200, 400 875 – 1100 × 1990 – 2100

020, 025, 030, 700, 
750, 850, 900 875 – 1250 × 1990 – 2250

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

Toate mărimile în mm

Toc A1 Toc A2 Profil de extensie 
25 mm

Profil de extensie 
50 mm
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Secţiune orizontală uşă

ThermoPro Plus

Variante de tocuri

Secţiune verticală uşă

Secţiune orizontală element lateral

Elemente laterale ThermoPro / ThermoPro Plus

Dimensiuni standard

Modele Dimensiune exterioară ramă 
(dimensiune de comandă)

Umplutură geam:
010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 
750, 850, 900

400 × 2100

Umplutură panou: 100, 200, 400 450 × 2100

Dimensiuni speciale

Modele Dimensiune exterioară ramă 
(dimensiune de comandă)

Umplutură geam:
010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 
750, 850, 900

ThermoPro:
300 – 1000* × 1875 – 2250

ThermoPro Plus:
300 – 1000* × 1875 – 2250

Umplutură panou: 100, 200, 400 450 × 1990 – 2100

* de la lăţimea de 500 mm nu mai sunt posibile oberlihturile . Elementele  
de uşă cu elemente laterale nu asigură echilibrul static care trebuie asigurat  
de structura construcţiei.

Oberlihturi ThermoPro / ThermoPro Plus

Dimensiuni speciale

Modele Dimensiune exterioară ramă 
(dimensiune de comandă)

Umplutură geam:
010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 
750, 900

875 – 2250 × 400 – 500

Umplutură panouri: 100, 200, 400 875 – 2000 × 400 – 500

Toate mărimile în mm

Toc A4 Profil de extensie 
25 mm

Toc A3
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Uşi din oţel

Uşi de garaj şi sisteme de acţionare

Bucuraţi-vă de calitatea Hörmann
Pentru orice domeniu de utilizare, pentru construcţii noi şi modernizare

Cu firma Hörmann puteţi planifica totul 
optim. Soluţiile adaptate cu atenţie  
vă oferă produse de top în orice domeniu 
cu un grad înalt de funcţionalitate.

Uşi de garaj

Adaptate optim la arhitectura casei dumneavoastră:  
uşi basculante sau uşi secţionale din oţel sau lemn.

Sisteme de acţionare pentru porţi

Bucuraţi-vă de cel mai înalt grad de confort şi siguranţă  
prin rezistenţa la efracţie: sistemele de acţionare Hörmann 
pentru uşi de garaj şi porţi de intrare în curte.

Uşi de intrare în locuinţe

În programul nostru cuprinzător de uşi de intrare în locuinţe 
veţi găsi modelul potrivit dorinţelor dumneavoastră, pentru 
orice necesitate şi exigenţă.

Uşi din oţel

Uşi solide pentru tot cuprinsul casei dumneavoastră,  
de la pivniţă până la pod.

Tocuri

Alegeţi din programul cuprinzător pentru construcţii noi, 
extinderi şi modernizări.

www.hoermann.com

Uşă de intrare în locuinţă ThermoPro

23



Hörmann: Calitate fără compromisuri

Ca unic producător pe piaţa internaţională grupul HÖRMANN  

oferă toate elementele de construcţie importante dintr-o singură  

sursă. Ele sunt produse în fabrici specializate cu o tehnologie  

de fabricaţie de ultimă oră. Prin reţeaua sa de distribuţie  

și service în Europa, precum și prezenţa sa în SUA și China,  

Hörmann este puternicul dumneavoastră partener internaţional în  

domeniul elementelor de construcţii, cu o calitate fără compromisuri.

UȘI DE GARAJ

ACŢIONĂRI

UȘI INDUSTRIALE

TEHNICA DE ÎNCĂRCARE

UȘI

TOCURI

Hörmann: Calitate fără compromisuri

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Olanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, SUA

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, SUA
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