
Έως και

μεγαλύτερη 
θερμομόνωση

49 %*

Λειτουργικές πόρτες για το σπίτι σας
Πόρτα πολλαπλών χρήσεων με θερμικό διαχωρισμό MZ Thermo65
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22 Πόρτα πυρασφαλείας και ασφαλείας WAT 40

24 Εσωτερική πόρτα ZK

27 Χρώματα και επιφάνειες

28 Xαλύβδινες κάσες

30 Συνοπτική παρουσίαση μεγεθών

32 Διαστάσεις

35 Τοποθέτηση σε τοίχο

36 Ξύλινες εσωτερικές πόρτες

38 Συνοπτική παρουσίαση προϊόντων

Οι αποκλίσεις στα χρώματα και τις επιφάνειες που απεικονίζονται οφείλονται  
στην εκτύπωση.

Προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ανατύπωση, έστω και 
αποσπασματική, μόνο με την έγκρισή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές.

* έως 49 % καλύτερη θερμομόνωση στην πόρτα πολλαπλών χρήσεων Thermo65  
σε σύγκριση με μια συμβατική πόρτα πολλαπλών χρήσεων

Προϊόντα σελίδας τίτλου (από αριστερά): πόρτα πυρασφαλείας H8-5 σε γκριζόλευκο 
RAL 9002, εξωτερική πόρτα ασφαλείας KSI Thermo46 σε ανθρακί RAL 7016, 
εσωτερική πόρτα ZK σε ανθρακί RAL 7016.

◀ Πόρτα πολλαπλών λειτουργιών H3D βαμμένη από τον πελάτη  
σε ανθρακί RAL 7016

3



Για κάθε χώρο  
η σωστή πόρτα – 
εγγύηση άνεσης

Ανεξάρτητα αν πρόκειται για νεόκτιστο  

ή ανακαίνιση, η Hörmann παρέχει τη σωστή 

πόρτα για κάθε τμήμα του σπιτιού. Είτε 

μιλάμε για πόρτες ασφαλείας για την είσοδο 

του υπογείου ή του γκαράζ, είτε για πόρτες 

πυρασφάλειας για το λεβητοστάσιο  

είτε για πόρτες πολλαπλών χρήσεων  

για το playroom – οι υψηλής ποιότητας 

χαλύβδινες πόρτες μας φροντίζουν ώστε  

να νοιώθετε άνετα και ασφαλείς μέσα  

στου τέσσερις τοίχους σας. Ανακαλύψτε 

στις επόμενες σελίδες όλα τα πλεονεκτήματα 

και τις λειτουργίες των χαλύβδινων  

πορτών μας και τις ξεχωριστές δυνατότητες 

διαμόρφωσης.

Η ταξινόμηση των επιμέρους πορτών σας δείχνει  
με μια ματιά ποιες λειτουργίες εκπληρώνει η εκάστοτε 
πόρτα σε ποιο βαθμό – από ιδανική (★★★★★ / 5 αστέρια) 
έως μη κατάλληλη (κανένα αστέρι).4
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Όλα τα μέρη των πορτών αναπτύσσονται  
και κατασκευάζονται από την Hörmann.  
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας εργάζονται 
εντατικά σε νέα προϊόντα, προχωρούν  
σε συνεχείς εξελίξεις και βελτιώνουν ακόμη  
και τις παραμικρές λεπτομέρειες. Έτσι προκύπτουν 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πρωτιές στην  
αγορά. Τεστ μεγάλης διαρκείας υπό πραγματικές 
συνθήκες εξασφαλίζουν ανθεκτικά προϊόντα 
σειράς σε ποιότητα Hörmann.

Προϊόντα ποιότητας από 
την Γερμανία

Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  H Ö R M A N N

“Το καλό όνομα  
θέλει κόπο.” August Hörmann

Ακολουθώντας το όραμα του ιδρυτή  

της εταιρείας, με την επωνυμία Hörmann 

λαμβάνετε πραγματικά ποιοτικά προϊόντα 

και άριστη τεχνογνωσία. Η οικογενειακή 

μας επιχείρηση δραστηριοποιείται εδώ  

και πάνω από 80 χρόνια και εξειδικεύεται 

στον τομέα της ανάπτυξης δομικών 

στοιχείων, αποτελώντας τον ιδανικό 

συνεργάτη για τη σχεδίαση έργων 

δόμησης και εκσυγχρονισμού. Γι' αυτό  

και η Hörmann κατατάσσεται μεταξύ  

των πιο επιτυχημένων προμηθευτών 

πορτών της Ευρώπης. Επομένως,  

με κάθε αγορά πόρτας της Hörmann 

μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε 

κάνει τη σωστή επιλογή.

Made in Germany

1
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Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα  
μας και την άνευ συμβιβασμών διασφάλιση 
ποιότητάς μας. Έτσι θα απολαμβάνετε  
για πολλά χρόνια μια πολυλειτουργική  
πόρτα Hörmann στο σπίτι σας.

Η Hörmann δίνει το καλό παράδειγμα.  
Γι' αυτό η εταιρεία καλύπτει τις ενεργειακές 
ανάγκες της 100 % από οικολογικό ρεύμα. 
Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή ενός ευφυούς  
και πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας εξοικονομούνται ετησίως  
πολλοί τόνοι CO². Και τέλος, τα προϊόντα  
της Hörmann συμβάλλουν στην αειφόρο 
κατασκευή.

Πόρτες  
για πολλές γενιές

Ατενίζοντας  
το μέλλον2 3
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RC 2
Ελεγμένη 
ασφάλεια

Έως και

μεγαλύτερη 
θερμομόνωση

49 %*

Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  H Ö R M A N N

Θέλετε θερμομόνωση και στην είσοδο του υπογείου 
σας και τις δευτερεύουσες εισόδους σας, όπως 
στην πόρτα εισόδου του σπιτιού σας; Τότε  
η πόρτα ασφαλείας KSI Thermo46  
και οι πόρτες πολλαπλών χρήσεων MZ Thermo46 
και MZ Thermo65 αποτελούν ιδανική επιλογή  
για εσάς: η MZ Thermo65 διακρίνεται  
με καλύτερη θερμομόνωση έως 49 %  
ως κλασική πόρτα πολλαπλών χρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις 
σελίδες 10 / 11 και 14 / 15.

4
Οι πόρτες ασφαλείας KSI 40 / KSI Thermo46 
και η πόρτα πυρασφάλειας και ασφαλείας 
WAT 40 είναι στάνταρ με ελεγμένο, 
αντιδιαρρηκτικό εξοπλισμό ασφαλείας RC 2. 
Αυτό σημαίνει για εσάς: μεγαλύτερο αίσθημα 
ασφάλειας μέσα στο σπίτι σας. Για την πόρτα 
πολλαπλών λειτουργιών H3D ο εξοπλισμός 
διατίθεται προαιρετικά ως πρόσθετη 
λειτουργία.

5Έως 49 % καλύτερη 
θερμομόνωση

Αντιδιαρρηκτικός εξοπλισμός 
ασφαλείας RC 2

* έως 49 % καλύτερη θερμομόνωση στην πόρτα πολλαπλών 
χρήσεων Thermo65 σε σύγκριση με μια συμβατική πόρτα 
πολλαπλών χρήσεων

Η πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτικότητα των πορτών ασφαλείας 
μας συνιστάται και από την αστυνομία.8



Διαμορφώστε την πόρτα σας ακριβώς σύμφωνα 
με τις ανάγκες και το προσωπικό σας γούστο. 
Έχετε την επιλογή μεταξύ διαφόρων χρωμάτων 
και διακοσμήσεων καθώς και κρυστάλλων.
Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες διαμόρφωσης 
στις σελίδες 26 / 27.

6 7
Για την κάσα με χαλύβδινη επένδυση VarioFix 
της Hörmann οι ανοχές τοίχου έως 20 mm  
δεν αποτελούν πρόβλημα: διάφορα πάχη 
τοίχου σε περίπτωση ανακαίνισης ή νεόκτιστων 
εξισορροπούνται εύκολα χάρη στη ρυθμιζόμενη 
διακοσμητική πτυχή. Τοποθετείται τόσο απλά 
όσο μια ξύλινη κάσα, ενώ ενισχύει πρόσθετα  
τη μακροζωία και τονίζει το design. Υψηλή 
ανθεκτικότητα και κομψός σχεδιασμός  
χωρίς ορατή κάμψη συνδυασμένα  
με τη μέθοδο τοποθέτησης ξύλινης κάσας 
είναι πλεονεκτήματα που προσφέρει μόνο  
η VarioFix. Περισσότερες πληροφορίες  
για τα μοντέλα των κασών μας θα βρείτε στις 
σελίδες 28 / 29.

Ατομική  
διαμόρφωση

Κάσα με χαλύβδινη 
επένδυση VarioFix
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RC 2
Πιστοποιημένη 

ασφάλεια

Έως και

μεγαλύτερη 
θερμομόνωση

30 %*

Π Ο Ρ Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

KSI Thermo46
Υψηλή ασφάλεια και 
βέλτιστη θερμομόνωση

Η νέα πόρτα ασφαλείας KSI Thermo46 ξεχωρίζει  

με πολλά πλεονεκτήματα: χάρη στο θερμικά διαχωρισμένο 

θυρόφυλλο παρέχει άριστη θερμομόνωση και διαθέτει 

επιπλέον αντιδιαρρηκτικό εξοπλισμό ασφαλείας RC 2.  

Σας συνιστούμε αυτήν την πόρτα ως εξωτερική πόρτα  

για υπόγεια, συνεχόμενα κτίρια και γκαράζ.
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3D

Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Θερμομόνωση όπως σε μια οικιακή πόρτα
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σήμερα  
ένα σημαντικό θέμα για όλους τους χώρους  
του σπιτιού. Η πόρτα ασφαλείας KSI Thermo46 
σας προσφέρει υψηλό βαθμό θερμομόνωσης  
χάρη στο θερμικά διαχωρισμένο θυρόφυλλο  
με πλήρωση στέρεου αφρού πολυουρεθάνης,  
στη θερμικά διαχωρισμένη κάσα και κατώφλι, 
καθώς και στις διπλές μονώσεις και στις τέσσερις 
πλευρές. Έτσι το μοντέλο KSI Thermo46 
εξασφαλίζει τιμή θερμομόνωσης την οποία 
παρουσιάζουν μόνο οικιακές πόρτες εισόδου.

Στάνταρ ασφάλεια
Οι πόρτες υπογείου και πλαϊνές πόρτες αποτελούν 
συχνά τρωτά σημεία όσον αφορά την ασφάλεια. 
Η KSI Thermo46 αποτελεί και από αυτήν την 
άποψη την καλύτερη επιλογή: 2 κωνικά μάνδαλα 
ασφαλίζουν με 2 πρόσθετα μπουλόνια ασφαλείας 
και 1 σύρτη στις συρτοδόχους της γλώσσας  
και κλειδώνουν καλά την πόρτα. Στην πλευρά  
των μεντεσέδων 3 ακόμη μπουλόνια ασφαλείας 
και 3 κυλινδρικοί μεντεσέδες καθιστούν πρακτικά 
αδύνατο το άνοιγμα της πόρτας με λοστό.

Η πόρτα ασφαλείας 
KSI Thermo46 διακρίνεται  
για το πάχους 46 mm θυρόφυλλό 
της και μια πολύ καλή τιμή 
θερμομόνωσης έως 1,1 W/ (m²·K).

Εξωτερική πόρτα για

•	υπόγειο

•	θερμαινόμενο  
συνεχόμενο κτίριο

•	γκαράζ με πρόσβαση  
στο σπίτι

Έτοιμο κούφωμα
Θυρόφυλλο και κάσα 
θερμικά διαχωρισμένα, 
γαλβανισμένα και βαμμένα 
σε Traffic white (παρόμοιο  
με το RAL 9016).

1 φύλλου

Αντιδιαρρηκτικό RC 2
κατά DIN EN 1627  
στην πλευρά απέναντι  
από τους μεντεσέδες

Θερμομόνωση
UD = 1,1 W/ (m²·K)

Αντίσταση στη διάρρηξη
★ ★ ★ ★ ★
Θερμομόνωση
★ ★ ★ ★ ★
Ηχομόνωση
★ ★
Πυραντοχή

Καταπόνηση
★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Χρώματα και επιφάνειες Σελίδα 27

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30

Τρισδιάστατα 
ρυθμιζόμενοι 
κυλινδρικοί 
μεντεσέδες για 
εύκολη λειτουργία 
της πόρτας

Μάνδαλο  
με μπουλόνι 
ασφαλείας

Κλειδαριά σύρτη 
για στάνταρ 
ασφάλεια

Μπουλόνια 
ασφαλείας στην 
πλευρά των 
μεντεσέδων* έως 30 % καλύτερη θερμομόνωση σε σύγκριση  

με μια συμβατική πόρτα πολλαπλών χρήσεων
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RC 2
Πιστοποιημένη 

ασφάλεια

Π Ο Ρ Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

KSI 40
Η κλασική επιλογή  
για μεγαλύτερη ασφάλεια

Οι είσοδοι υπογείων, συνεχόμενων κτιρίων ή γκαράζ διαθέτουν  

συχνά παλιές πόρτες, οι οποίες μπορούν να παραβιαστούν  

σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αναλογιστείτε ότι αν παραβιαστεί  

η πόρτα του υπογείου, είναι ελεύθερη η πρόσβαση σε όλο το σπίτι.  

Για το λόγο αυτόν σας συνιστούμε την πόρτα ασφαλείας KSI 40  

με στάνταρ εξοπλισμό ασφαλείας.
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3D

Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Μεντεσές 3 
μερών (στάνταρ)

Τρισδιάστατα 
ρυθμιζόμενος 
μεντεσές VX 
(κατόπιν 
παραγγελίας)

Γωνιακή κάσα πάχους  
1,5 mm με περιμετρικό  
λάστιχο στεγανοποίησης

Λαβή/χερούλι 
ασφαλείας  
με προστασία 
έναντι έλξης  
και διάνοιξης

Μασίφ μπουλόνι ασφαλείας  
από μασίφ χάλυβα στην πλευρά 
των μεντεσέδων

Κλειδαριά σύρτη 
για στάνταρ 
ασφάλεια

Σταθερό θυρόφυλλο
Το μοντέλο KSI 40 ξεχωρίζει με το πάχους 40 mm 
θυρόφυλλο, διπλού τοιχώματος, με πλατύ καβαλίκι 
σε 3 πλευρές και λαμαρίνα στις δύο πλευρές 
(0,8 mm). Η σταθερότητα του θυρόφυλλου 
διασφαλίζεται μέσω των περιμετρικών πλαισίων 
ενίσχυσης και της πλήρως επικολλημένης 
επένδυσης από ορυκτές ίνες. Το λάστιχο 
στεγανοποίησης EPDM 3 πλευρών και η διπλή 
στεγανοποίηση χείλους (συμπερ. του ημικυκλικού 
κατωφλιού αλουμινίου ως κάτω τελείωμα) μονώνουν 
επιπλέον με αξιοπιστία. Έτσι μπορείτε να βασίζεστε 
πάντα στη λειτουργικότητα και την ασφάλεια  
της πόρτας. Η Hörmann σας παραδίδει την πόρτα 
αυτή κομπλέ με κάσα.

Υψηλή ασφάλεια
Η στάνταρ ασφάλεια της πόρτας KSI 40 σας 
επιτρέπει να κοιμάστε ήσυχοι: η πόρτα διαθέτει 
λαβή/χερούλι ασφαλείας με προστασία έναντι έλξης 
και διάνοιξης. Χάρη στα μασίφ χαλύβδινα μπουλόνια 
στην πλευρά των μεντεσέδων το άνοιγμα με λοστό 
είναι φύσει αδύνατο. Η KSI 40 έχει ελεγχθεί 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο DIN EN 1627 
στην πλευρά των μεντεσέδων και στην πλευρά 
απέναντι από τους μεντεσέδες και έχει κατηγορία 
αντίστασης 2.

Αντίσταση στη διάρρηξη
★ ★ ★ ★ ★
Θερμομόνωση
★ ★ ★
Ηχομόνωση
★ ★
Πυραντοχή

Καταπόνηση
★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Εξωτερική πόρτα για

•	υπόγειο

•	μη θερμαινόμενο 
συνεχόμενο κτίσμα

•	ελεύθερο γκαράζ

Έτοιμο κούφωμα
θυρόφυλλο και κάσα, 
γαλβανισμένα και 
ασταρωμένα με βαφή 
πούδρας σε Traffic white 
(παρόμοιο με το RAL 9016).

1 φύλλου

Αντιδιαρρηκτικό RC 2
σύμφωνα με το DIN EN 1627
στην πλευρά των μεντεσέδων 
και στην πλευρά απέναντι 
από τους μεντεσέδες

Θερμομόνωση
UD = 1,7 W/ (m²·K)

Ηχομόνωση
με προαιρετικό αυτόματο 
ανεμοφράκτη
Rw περ. 32 dB

Κλιματική κατηγορία III
σύμφωνα με το RAL-RG 426

Ομάδα καταπόνησης S
σύμφωνα με το RAL-RG 426

Χρώματα και επιφάνειες Σελίδα 27

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30
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Έως και

μεγαλύτερη 
θερμομόνωση

49 %*

Π Ο Ρ Τ Α  Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Ν

MZ Thermo46 / MZ Thermo65
Η θερμικά διαχωρισμένη εξωτερική 
πόρτα με τις καλύτερες τιμές 
θερμομόνωσης

Οι πόρτες πολλαπλών χρήσεων δεν διακρίνονται μόνο για την εξαιρετική  

στιβαρότητά τους. Χάρη στο θερμικό διαχωρισμό προσφέρουν έως 49 %  

καλύτερη θερμομόνωση σε σχέση με μια συμβατική πόρτα πολλαπλών  

χρήσεων. Παραδίδεται κατ' επιλογή με ή χωρίς τζάμι και σε μια ποικιλία  

χρωμάτων και επιφανειών.
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Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Αντίσταση στη διάρρηξη
★ ★
Θερμομόνωση
★ ★ ★ ★ ★
Ηχομόνωση
★ ★
Πυραντοχή

Καταπόνηση
★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Χρώματα και επιφάνειες Σελίδα 27

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30

3 σχέδια προς επιλογή: με ολόκληρο θυρόφυλλο ή με τζάμι.

TPS 021 THP 051 / TPS 051THP 011 / TPS 011

Πλαίσια τζαμιών roundstyle  
στο TPS 021

Πλαίσια τζαμιών Profilstyle  
στο TPS 051

Η πόρτα πολλαπλών χρήσεων 
MZ Thermo46 χαρακτηρίζεται  
από το πάχους 46 mm θυρόφυλλό 
της και μια τιμή θερμομόνωσης  
έως και 1,1 W/ (m²·K).

Η πόρτα πολλαπλών χρήσεων 
MZ Thermo65 σας προσφέρει  
με το πάχους 65 mm θυρόφυλλό 
της και μια ιδιαίτερα υψηλή  
τιμή UD έως και 0,87 W/ (m²·K) 
κορυφαία θερμομόνωση.

Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης
Με τις πόρτες πολλαπλών χρήσεων MZ Thermo46 / 
MZ Thermo65 μειώνετε μακροπρόθεσμα τις 
απώλειες θερμότητάς σας. Το θυρόφυλλο διαθέτει 
πλήρωση στέρεου αφρού πολυουρεθάνης, η κάσα 
και το κατώφλι είναι θερμικά διαχωρισμένα.  
Σε συνδυασμό με τα διπλά περιμετρικά λάστιχα 
στεγανοποίησης και στις τέσσερις πλευρές,  
η πόρτα είναι άψογα μονωμένη και σας προσφέρει 
έως 49 % μεγαλύτερη θερμομόνωση από ό,τι  
μια συμβατική πόρτα πολλαπλών χρήσεων.

Σταθερότητα και λειτουργικότητα
Με το θυρόφυλλο πλήρους επένδυσης,  
η MZ Thermo46 / MZ Thermo65 καθίσταται 
εξαιρετικά σταθερή και στιβαρή. Χάρη στους 
τρισδιάστατα ρυθμιζόμενους κυλινδρικούς 
μεντεσέδες η πόρτα μπορεί να ρυθμιστεί ιδανικά.

Με και χωρίς τζάμι
Προκειμένου να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε  
το φως της μέρας π.χ. στο εργαστήριό  
ή σας ή στο playroom, η MZ Thermo46 διατίθεται 
κατόπιν παραγγελίας και με τζάμι. Και η έκδοση 
με τζάμι προσφέρει υψηλή θερμομόνωση χάρη 
στα διπλά γυαλιά ασφαλείας στην εσωτερική  
και εξωτερική πλευρά.

Εξωτερική πόρτα για

•	υπόγειο

•	θερμαινόμενο  
συνεχόμενο κτίριο

•	γκαράζ με πρόσβαση  
στο σπίτι

•	Εργαστήριο και playroom

Έτοιμο κούφωμα
Θυρόφυλλο και κάσα 
θερμικά διαχωρισμένα, 
γαλβανισμένα και βαμμένα 
σε Traffic white (παρόμοιο  
με το RAL 9016).

1 φύλλου

Θερμομόνωση
MZ Thermo65
THP 011: UD = 0,87 W/ (m²·K)
THP 051: UD = 1,0 W/ (m²·K) 
MZ Thermo46
TPS 011: UD = 1,1 W/ (m²·K)
TPS 021: UD = 1,4 W/ (m²·K)
TPS 051: UD = 1,6 W/ (m²·K)

Τζάμι TPS 021 / 051
Διπλά τζάμια μόνωσης 
(24 mm) με τιμή U  
έως και περ. 1,4 W/ (m²·K), 
με πλαστικό πλαίσιο 
παραθύρου

* έως 49 % καλύτερη θερμομόνωση σε σύγκριση  
με μια συμβατική πόρτα πολλαπλών χρήσεων
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Π Ο Ρ Τ Α  Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Ν

MZ
Η σταθερή και οικονομική 
εσωτερική και εξωτερική πόρτα

Αυτή η δοκιμασμένη εδώ και δεκαετίες πόρτα πολλαπλών 

χρήσεων είναι σταθερή, ανθεκτική στη χρήση αλλά και στην 

κακοκαιρία και συνεπώς κατάλληλη τόσο για εσωτερική 

όσο και για εξωτερική χρήση. Παραδίδεται μονόφυλλη  

ή δίφυλλη και κατά παραγγελία και με τζάμι.
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Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30

Εσωτερική και εξωτερική 
πόρτα για

•	μη θερμαινόμενο 
συνεχόμενο κτίσμα

•	αποθήκη εργαλείων

•	αποθηκευτικούς χώρους

Έτοιμο κούφωμα
θυρόφυλλο και κάσα, 
γαλβανισμένα και 
ασταρωμένα με βαφή 
πούδρας σε Grey white 
(παρόμοιο με το RAL 9002).

1 φύλλου ή 2 φύλλων

Δυνατότητα ανοίγματος 
προς τα αριστερά /  
δεξιά (με γωνιακή κάσα)

Θερμομόνωση
UD = 1,7 W/ (m²·K)*

Ηχομόνωση
Rw περ. 39 dB*

Πιθανές πρόσθετες 
λειτουργίες:

Πυροπροστασία T30*
Ως πόρτα πυρασφαλείας 
H8-5 έως μέγεθος  
πόρτας 1000 × 2125 mm
(βλέπε σελίδα 18)

* Σε πόρτες χωρίς τζάμι και με 
γωνιακή κάσα

Αντίσταση στη διάρρηξη
★ ★
Θερμομόνωση
★ ★ ★
Ηχομόνωση
★ ★
Πυραντοχή

Καταπόνηση
★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Σταθερότητα πάνω από όλα
Το έτοιμο για τοποθέτηση κούφωμα με διπλού 
τοιχώματος θυρόφυλλο πάχους 45 mm, με πλατύ 
καβαλίκι σε 2 πλευρές, πάχος ελάσματος 0,9 mm, 
μόνωση ορυκτών ινών και χαλύβδινη ενίσχυση 
είναι εξαιρετικά στιβαρό. Η πόρτα προσφέρει 
υψηλή ασφάλεια χάρη σε 2 μπουλόνια ασφαλείας 
από μασίφ χάλυβα. Η γωνιακή κάσα πάχους 2 mm 
με περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης EPDM 
διατηρεί τη στεγανότητα και διαθέτει ένα εύκολα 
αφαιρούμενο κατωκάσι. Κατά παραγγελία  
η πόρτα παραδίδεται και με απλή κάσα και 
λάστιχο στεγανοποίησης EPDM σε 3 πλευρές.

Με τζάμι για περισσότερο φως
Η πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ κυκλοφορεί από τη Hörmann και με τζάμι,  
το οποίο όμως για λόγους ασφαλείας είναι περιορισμένου πλάτους. Έτσι 
μπορείτε να εκμεταλλεύεστε το φως της ημέρας. Στον στάνταρ εξοπλισμό 
περιλαμβάνεται θωρακισμένο γυαλί 7 mm, κατόπιν παραγγελίας με σύρμα Iso 
20 mm με άνοιγμα 230 × 1360 mm. Το πλαίσιο τζαμιού είναι στάνταρ σε φυσικό 
χρώμα αλουμινίου με πείρους συγκράτησης γυαλιού στην απέναντι πλευρά  
από τους μεντεσέδες. Προαιρετικά, π.χ. σε πόρτες που ανοίγουν προς τα μέσα, 
το πλαίσιο τζαμιού διατίθεται και με πείρους συγκράτησης στην πλευρά  
των μεντεσέδων.

Γωνιακή κάσα πάχους  
2 mm με περιμετρικό  
λάστιχο στεγανοποίησης

Τζάμι Όψη 5 
(προαιρετικό)

Τετράγωνα τζάμια 
(προαιρετικό)

Κυκλικά τζάμια 
(προαιρετικό)
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για τουλάχιστον 30 λεπτά

πυράντοχο

Π Ο Ρ Τ Α  Π Υ Ρ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

H8-5
Η πόρτα λεβητοστασίου 
με τις περισσότερες 
πωλήσεις στην Ευρώπη

Η πόρτα πυρασφαλείας H8-5 παρέχει εδώ και δεκαετίες υψηλή ασφάλεια  

για λεβητοστάσια και χώρους δεξαμενής καυσίμων. Η πόρτα αυτή αποτελεί  

το καλύτερο παράδειγμα για την ικανότητα της Hörmann στον τομέα  

της πυροπροστασίας. Εκμεταλλευτείτε το!

18



Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30

Σταθερό θυρόφυλλο
Το διπλού τοιχώματος θυρόφυλλο πάχους 45 mm, 
με πλατύ καβαλίκι σε 2 πλευρές και με πάχος 
ελάσματος 0,9 mm, είναι εξαιρετικά σταθερό  
και διαθέτει αντιπυρική μόνωση ορυκτών ινών, 
χαλύβδινη ενίσχυση και 2 χαλύβδινα μπουλόνια 
ασφαλείας. Η κλειδαριά και το κινητό χερούλι 
χρησιμοποιούνται για προφίλ κυλίνδρου  
και κλειδαριά ασφαλείας (BB), ενώ παραδίδεται 
μαζί και κλειδί BB.

Ενσωματωμένη πυροπροστασία
Στην πόρτα και τη θυρίδα το υλικό πυροπροστασίας 
δεν είναι ακάλυπτο, αλλά μετωπικά καλυμμένο  
και χωνευτό σε όλο το πλάτος.

Περιμετρική στεγανοποίηση
Η γωνιακή κάσα πάχους 2 mm με περιμετρικό 
λάστιχο στεγανοποίησης μονώνει την πόρτα 
πυρασφαλείας H8-5 με απόλυτη ασφάλεια.  
Σε συνεχή δάπεδα το κατωκάσι μπορεί εύκολα  
να αφαιρεθεί.

Και ως καπνοστεγής πόρτα
Κατά παραγγελία, το μοντέλο H8-5 μπορεί  
να εξοπλιστεί με πρόσθετο εξοπλισμό όπως 
μηχανισμό κλεισίματος πόρτας στο επάνω  
μέρος, καπνοστεγές λάστιχο στεγανοποίησης  
και κατωκάσι** και ως καπνοστεγής πόρτα.

Εσωτερική πόρτα για

•	λεβητοστάσιο

•	χώρο δεξαμενής καυσίμων

Έτοιμο κούφωμα
θυρόφυλλο και κάσα, 
γαλβανισμένα και 
ασταρωμένα με βαφή 
πούδρας σε Grey white 
(παρόμοιο με το RAL 9002).

1 φύλλου

Δυνατότητα ανοίγματος 
προς τα αριστερά / δεξιά

Πυροπροστασία T30
σύμφωνα με το DIN EN 1634

Θερμομόνωση
κατά EN ISO 12567-1
UD = 1,7 W/ (m²·K)*

Ηχομόνωση
σύμφωνα με το DIN 52210
Rw περ. 39 dB*

Πιθανές πρόσθετες 
λειτουργίες:

Καπνοστεγανότητα
σύμφωνα με το DIN 18095
με μηχανισμό κλεισίματος 
πόρτας στο επάνω μέρος, 
καπνοστεγές λάστιχο 
στεγανοποίησης και 
κατωκάσι**

* Με περιμετρικό λάστιχο 
στεγανοποίησης

** ακατάλληλο για εξόδους διαφυγής 
και διάσωσης

Αντίσταση στη διάρρηξη
★ ★
Θερμομόνωση
★ ★ ★
Ηχομόνωση
★ ★ ★
Πυραντοχή
★ ★ ★ ★ ★
Καταπόνηση
★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Για χώρους δεξαμενής καυσίμων 
συνιστάται το μοντέλο H8-5  
ως πόρτα πυρασφάλειας 
υπερυψωμένη.

Γωνιακή κάσα πάχους 2 mm  
με περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης
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για τουλάχιστον 30 λεπτά

πυράντοχο

Π Ο Ρ Τ Α  Π Ο Λ Λ Α Π Λ Ω Ν  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ω Ν

H3D
Η λειτουργική πόρτα  
που συνδέει το γκαράζ  
με το σπίτι

Βάσει της νομοθεσίας, το γκαράζ που επικοινωνεί με το σπίτι πρέπει  

να διαθέτει πόρτα πυρασφαλείας, για την περίπτωση πυρκαγιάς  

στο γκαράζ. Η πόρτα πολλαπλών λειτουργιών H3D είναι η καλύτερη 

επιλογή για την περίπτωση αυτή. Κατά παραγγελία στεγανή έναντι 

πιθανών καπναερίων, ηχομονωτική έναντι του θορύβου εκκίνησης  

και επιπλέον με το πακέτο ασφαλείας RC 2 προστατεύει την οικογένειά 

σας από απρόσκλητους επισκέπτες.
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Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30

Εσωτερική  
πόρτα για
επικοινωνία μεταξύ 
γκαράζ και σπιτιού

Έτοιμο κούφωμα
θυρόφυλλο και κάσα, 
γαλβανισμένα και 
ασταρωμένα με βαφή 
πούδρας σε Grey 
white (παρόμοιο  
με το RAL 9002).

1 φύλλου ή 2 
φύλλων

Πυροπροστασία T30
σύμφωνα με το 
DIN EN 4102

Θερμομόνωση
UD = 1,9 W/ (m²·K)

Πιθανές πρόσθετες λειτουργίες /  
πρόσθετος εξοπλισμός:

Καπνοστεγανότητα
σύμφωνα με το DIN 18095
με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό:

•	Αυτόματος ανεμοφράκτης ή προφίλ τελειώματος 
αλουμινίου με λάστιχο στεγανοποίησης

•	Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο επάνω  
μέρος και προφίλ κυλίνδρου

Ηχομόνωση*
κατά DIN EN ISO 717.1
με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό:

•	Λάστιχο στεγανοποίησης κάτω μέρους Rw 37 dB

•	Προφίλ τελειώματος αλουμινίου Rw 41 dB

•	Κατωκάσι Rw 44 dB

Αντιδιαρρηκτικό RC 2**
σύμφωνα με το DIN EN V 1627
με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό:

•	2 πρόσθετα μπουλόνια ασφαλείας

•	Κύλινδρος ασφάλισης κατά DIN 18252,  
P-3-BS με προστασία διάνοιξης

•	Οδηγός ασφαλείας αλουμινίου κατά DIN 18257, 
κατηγορία ES 1

Παράθυρα

•	Διάφανο κρύσταλλο πυροπροστασίας F30

•	Προσοχή: Για τις πόρτες με τζάμι απαιτείται 
μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο επάνω μέρος.

* Οι τιμές ηχομόνωσης ισχύουν για συμπαγείς πόρτες χωρίς τζάμι  
και όχι σε περίπτωση τοποθέτησης σε ελαφρομπετόν.

** Η κατηγορία αντίστασης RC 2 αφορά πόρτες χωρίς τζάμι  
και όχι σε περίπτωση τοποθέτησης σε εσωτερικούς τοίχους.

Αντίσταση στη διάρρηξη
★ ★ ★ ★ ★
Θερμομόνωση
★ ★
Ηχομόνωση
★ ★ ★ ★ ★
Πυραντοχή
★ ★ ★ ★ ★
Καταπόνηση
★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Τζάμι
Όψη 1

Τζάμι
Όψη 3

Η πόρτα H3D κυκλοφορεί σε τέσσερις εκδόσεις με διάφανο  
κρύσταλλο πυροπροστασίας F30.

Τζάμι
Όψη 2

Κυκλικό τζάμι
Ø 300, 400, 500 mm

Στιβαρό θυρόφυλλο
Το διπλού τοιχώματος θυρόφυλλο πάχους 45 mm 
διαθέτει μόνωση ορυκτών ινών, ενίσχυση χάλυβα  
και χαλύβδινα μπουλόνια ασφαλείας. Η γωνιακή κάσα 
2 mm διαθέτει λάστιχο στεγανοποίησης EPDM 3 πλευρών 
και τοποθετείται εύκολα χάρη στα αγκύρια τοιχοποιίας.

Προαιρετικά με τζάμι
Κατά παραγγελία η πόρτα πολλαπλών λειτουργιών H3D 
παραδίδεται με διάφανο τζάμι πυροπροστασίας –  
για περισσότερο φως. Οι πόρτες αυτές είναι πρόσθετα 
εξοπλισμένες με μηχανισμό κλεισίματος πόρτας  
στο επάνω μέρος.

Πρόσθετος εξοπλισμός για επιπλέον λειτουργίες
Με διάφορους πρόσθετους εξοπλισμούς μπορείτε  
να αυξήσετε την ηχομόνωση και την αντίσταση  
στη διάρρηξη της H3D, όπως επίσης  
και να τη μετατρέψετε σε καπνοστεγή πόρτα.
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για τουλάχιστον 30 λεπτά

πυράντοχο

RC 2
Πιστοποιημένη 

ασφάλεια

Π Ο Ρ Τ Α  Π Υ Ρ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

WAT 40
Για την επικοινωνία  
του γκαράζ με το σπίτι

Η πόρτα WAT 40 αποτελεί, χάρη στην στάνταρ πυροπροστασία  

και ασφάλεια που παρέχει, την ιδανική επιλογή για την επικοινωνία  

του γκαράζ με το σπίτι σας. Επιπλέον μπορεί να προσαρμοστεί  

απόλυτα στις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού σας χάρη  

στο θυρόφυλλο με πλατύ καβαλίκι και στις πολυποίκιλες επιλογές  

σε χρώματα και επιφάνειες.
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3D

Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Χρώματα και επιφάνειες Σελίδα 27

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30

Εσωτερική πόρτα για
πρόσβαση από το γκαράζ 
στο σπίτι

Έτοιμο κούφωμα
Θυρόφυλλο και κάσα 
γαλβανισμένα και βαμμένα 
σε Traffic white (παρόμοιο  
με το RAL 9016).

1 φύλλου

Πυροπροστασία T30
σύμφωνα με το 
DIN EN 1634

Καπνοστεγανότητα
κατά DIN EN 1634-3  
με προαιρετικό μηχανισμό 
κλεισίματος στο πάνω μέρος 
και λάστιχο στεγανοποίησης 
κάτω μέρους

Αντιδιαρρηκτικό RC 2
σύμφωνα με το DIN EN 1627

Θερμομόνωση*
UD = 1,8 W/ (m²·K)

Ηχομόνωση*
κατά EN ISO 717-1
Rw περ. 38 dB

* Μόνο σε συνδυασμό  
με γωνιακή κάσα

Σταθερή και λειτουργική
Η πόρτα WAT 40 διαθέτει διπλού τοιχώματος 
θυρόφυλλο με πλατύ καβαλίκι και πλήρως 
επικολλημένη επένδυση, καθώς και λαμαρίνα  
και στις δύο πλευρές, ώστε να είναι ιδιαίτερα 
σταθερή. Με τους τρισδιάστατα ρυθμιζόμενους 
μεντεσέδες, το λάστιχο στεγανοποίησης  
3 πλευρών και τον αυτόματο ανεμοφράκτη 
διασφαλίζονται πάντα η λειτουργικότητα  
και η στεγανότητα της πόρτας.

Στάνταρ ασφάλεια και πυροπροστασία
Το κλείδωμα πολλαπλών σημείων της WAT 40  
με λαβή/χερούλι ασφαλείας με προστασία έναντι 
έλξης και διάνοιξης και 3 χαλύβδινα μπουλόνια 
έναντι ανοίγματος με λοστό σας προσφέρουν 
υψηλά στάνταρ ασφάλειας. Σε συνδυασμό  
με την πυροπροστασία, η οποία συγκρατεί  
τυχόν πυρκαγιά για τουλάχιστον 30 λεπτά,  
η πόρτα WAT 40 είναι η ιδανική επιλογή  
αν η πυροπροστασία και η ασφάλεια είναι  
το ίδιο σημαντικές ιδιότητες για εσάς.

Διάφορες επιφάνειες
Το μοντέλο WAT 40 παραδίδεται από την Hörmann 
με διάφορες επιφάνειες, π.χ. Decograin. Χάρη  
σε αυτήν τη φυσική και όμορφη απομίμηση ξύλου  
η πόρτα εναρμονίζεται με τις εσωτερικές πόρτες 
του σπιτιού σας.

Αντίσταση στη διάρρηξη
★ ★ ★ ★ ★
Θερμομόνωση
★ ★
Ηχομόνωση
★ ★ ★ ★
Πυραντοχή
★ ★ ★ ★ ★
Καταπόνηση
★ ★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Τρισδιάστατα 
ρυθμιζόμενοι 
γαλβανισμένοι 
κυλινδρικοί 
μεντεσέδες για 
εύκολη λειτουργία 
της πόρτας

3 μασίφ μπουλόνια 
χάλυβα στην 
πλευρά των 
μεντεσέδων 
προστατεύουν 
από διάρρηξη με 
τη χρήση λοστού

Λαβή/χερούλι ασφαλείας  
με προστασία έναντι έλξης  
και διάνοιξης

Σταθερό θυρόφυλλο  
με πλατύ καβαλίκι
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ZK
Η ανθεκτική  
και οικονομική πόρτα

Οι πόρτες ZK της Hörmann έχουν καθιερωθεί  

εδώ και πολλά χρόνια ως στιβαρές πόρτες  

για εσωτερικούς χώρους, από αποθήκες μέχρι 

σοφίτες. Η πόρτα ZK είναι σταθερή, διαθέτει 

ανθεκτική επιφάνεια που λερώνει δύσκολα  

αλλά είναι και εύκολη στον καθαρισμό. Σίγουρη 

ποιότητα – σε χαμηλή τιμή.
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Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Αντίσταση στη διάρρηξη

Θερμομόνωση
★ ★
Ηχομόνωση

Πυραντοχή

Καταπόνηση
★ ★ ★ ★
Ανθεκτικότητα
★ ★ ★ ★ ★

Χρώματα και επιφάνειες Σελίδα 27

Συνοπτική  
παρουσίαση μεγεθών Σελίδα 30

Εσωτερική πόρτα για

•	υπόγεια

•	παιδικά δωμάτια

•	πρόσβαση σε μη 
τελειωμένη σοφίτα

Θυρόφυλλο ή ξεχωριστό 
έτοιμο κούφωμα
Θυρόφυλλο και κάσα 
γαλβανισμένα και βαμμένα 
σε Traffic white (παρόμοιο  
με το RAL 9016).

1 φύλλου ή 2 φύλλων

Θερμομόνωση
UD = 2,1 W/ (m²·K)*

Ηχομόνωση
Rw περ. 25 dB*

Κλιματική κατηγορία III
σύμφωνα με το RAL-RG 426

Ομάδα καταπόνησης S
σύμφωνα με το RAL-RG 426

* Σε πόρτες χωρίς τζάμι  
και με γωνιακή κάσα

Πρόσθετος 
εξοπλισμός Σελίδα 20

Σταθερό θυρόφυλλο
Το διπλού τοιχώματος θυρόφυλλο πάχους  
40 mm, με πλατύ καβαλίκι σε 3 πλευρές είναι 
κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
(0,6 mm), πλήρως επικολλημένο κυψελοειδές 
ένθετο και είναι συνεπώς πολύ σταθερό  
και στιβαρό.

Καλός στάνταρ εξοπλισμός
Η εσωτερική πόρτα ZK διαθέτει στον στάνταρ 
εξοπλισμό κλειδαριά και γυαλιστερούς 
γαλβανισμένους μεντεσέδες V 0020 βιδωμένους 
σταθερά στα ενισχυμένα τμήματα, αλλά  
όχι πόμολο.

Ως απλό θυρόφυλλο ή έτοιμη  
για τοποθέτηση με κάσα
Η εσωτερική πόρτα ZK παραδίδεται κατά 
παραγγελία ως απλό θυρόφυλλο ή ως έτοιμο 
κούφωμα, δηλ. κομπλέ με πόμολο και ειδική 
γωνιακή κάσα σε Traffic white.

Απαλό, αθόρυβο κλείσιμο
Η πόρτα διαθέτει λαβή/χερούλι κατά DIN 18251 
κατηγορία 3, με οπές προφίλ κυλίνδρου  
(διάσταση οπής 55 mm). Στον στάνταρ εξοπλισμό 
περιλαμβάνει πλαστική φωλιά και χαλύβδινο 
σύρτη, χωνευτή ένθετη κλειδαριά και κλειδί,  
κατά παραγγελία και με προφίλ κυλίνδρου,  
για ευχάριστο και αθόρυβο κλείσιμο της ZK.

Ευέλικτη τοποθέτηση
Χάρη στην εξισορρόπηση ύψους και τη δυνατότητα 
ατομικής διαμόρφωσης της επιφάνειας,  
οι πόρτες ZK είναι ιδανικές και για ανακαινίσεις,  
σε όλα τα δωμάτια, από την αποθήκη μέχρι  
τη σοφίτα. Εγκαθίστανται εύκολα σε υπάρχουσες 
τυποποιημένες κάσες και όλες τις χαλύβδινες 
κάσες της Hörmann (για μεντεσέδες  
της σειράς V 8000).

Κυψελοειδές ένθετο

Υλικό συγκόλλησης

Γαλβανισμένο στρώμα

Χάλυβας

Αστάρωμα με βαφή 
πούδρας / επίστρωση  
με έλασμα αλουμινίου

Η λεία, σατινέ ματ επιφάνεια 
πόρτας διαμορφώνεται σύμφωνα 
με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Το θυρόφυλλο μπορεί να κοπεί από 
κάτω. Με αυτήν την αντιστάθμιση 
ύψους έως 20 mm η πόρτα 
ταιριάζει ακόμη και σε περίπτωση 
ανακαίνισης.
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Πλαστικό σε μαύρο  
ή λευκό

ανοξείδωτος χάλυβας ΑλουμίνιοΠερσίδες εξαερισμού 
πλαστικές 
(455 × 90 mm)

Ματάκι πόρτας  
με ευρύ πεδίο

Πόμολα για την εσωτερική πόρτα ZK  
σε διάφορα σχέδια και επιφάνειες

Πρόσθετος εξοπλισμός  
για την εσωτερική πόρτα ZK

Το τζάμι της πόρτας
Όλες οι πόρτες ZK παραδίδονται κατά 
παραγγελία με τζάμι των απεικονιζόμενων 
τύπων ως διακοσμητικό τζάμι με σύρμα 
7 mm, μονό ή ενισχυμένο τζάμι 6 mm.

Σε περίπτωση τοποθέτησης τζαμιού  
από τον πελάτη βεβαιωθείτε ότι το πάχος 
του τζαμιού είναι 4 – 6 mm. Το κυκλικό 
τζάμι είναι μόνο εργοστασιακά διαθέσιμο.

Τζάμι Όψη 5
Αλουμίνιο ανοδιωμένο σε 
φυσικό χρώμα (E6 / EV 1)

Τζάμι Όψη 6
Αλουμίνιο ανοδιωμένο σε 
φυσικό χρώμα (E6 / EV 1)

Τζάμι Όψη 7
Αλουμίνιο ανοδιωμένο σε 
φυσικό χρώμα (E6 / EV 1)

Τζάμι Όψη 8
Αλουμίνιο ανοδιωμένο σε 
φυσικό χρώμα (E6 / EV 1)

Κυκλικό τζάμι
Ø 300 ή 400 mm, 
βουρτσισμένος 
ανοξείδωτος χάλυβας

Σχήματα τζαμιών για την εσωτερική πόρτα ZK

Masterpoint Mastercarré Masterligne

Οι εξοπλισμοί προσθέτουν μια ιδιαίτερη νότα
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Χρώματα επιλογής*

Οι χαλύβδινες πόρτες της Hörmann κυκλοφορούν  
σε 16 οικονομικά βασικά χρώματα, καθώς  
και σε όλα τα χρώματα RAL. Οι επιφάνειες είναι 
ασταρωμένες με βαφή πούδρας (οι εξωτερικές  
πόρτες βαμμένες) και συνεπώς ιδιαίτερα ανθεκτικές 
στη χρήση και στις καιρικές συνθήκες.

Όλα τα χρώματα συμφωνούν με τα αντίστοιχα χρώματα RAL

Επιφάνειες*

Για μια φυσική ή εξεζητημένη εμφάνιση πόρτας 
διαθέτουμε υψηλής ποιότητας επιφάνειες  
σε 7 πιστές απομιμήσεις ξύλου, καθώς και ιδιαίτερα 
κομψές επιφάνειες Titan Metallic CH 703.

Οι αποκλίσεις στα χρώματα και τις επιφάνειες που απεικονίζονται 
οφείλονται στην εκτύπωση. Οι πόρτες με σκουρόχρωμη επιφάνεια  
δεν θα πρέπει να κοιτάνε προς τον ήλιο, διότι η μεγάλη διαστολή  
του υλικού μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα της πόρτας.

* εκτός για MZ, H8-5, H3D
** εκτός για KSI 40, MZ, H8-5, H3D, ZK

Οξιά

Σταχτί

Βελανιδιά ανοιχτόχρωμο

Μόνο για πόρτες 
εσωτερικού χώρου

Dark Oak

Night Oak

Titan Metallic CH 703 (μόνο MZ Thermo46 / 
MZ Thermo65 / KSI Thermo46)

Golden Oak

Light grey RAL 7035

Window grey RAL 7040

Terra brown RAL 8028

Loam brown RAL 8003

Purple red RAL 3004

Anthracite grey RAL 7016

Ruby red RAL 3003

Moss green RAL 6005

Light ivory RAL 1015

Pigeon blue RAL 5014Grey white** RAL 9002

Creme white** RAL 9001

Flame red** RAL 3000

Blue gentian** RAL 5010

White aluminium RAL 9006

Grey aluminium** RAL 9007

WinchesterOak (μόνο MZ Thermo46 / 
MZ Thermo65 / KSI Thermo46)

RAL κατ' επιλογή

Κατά παραγγελία παραδίδουμε την πόρτα  
ασφαλείας KSI 40 και την εσωτερική πόρτα ZK  
σε όλα τα χρώματα RAL.

Ανταποκρινόμαστε στις επιθυμίες σας
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Οι δοκιμασμένες  
και οικονομικές κάσες

Οι χαλύβδινες κάσες της Hörmann είναι ιδιαίτερα στιβαρές  

και μπορούν να αντέξουν π.χ. και ένα “ατύχημα” με ένα παιδικό 

αυτοκινητάκι ή ένα χτύπημα με ένα σκληρό αντικείμενο.  

Η ασταρωμένη επιφάνεια θερμού γαλβανισμού μπορεί να βαφτεί  

στο χρώμα της αρεσκείας σας και έτσι να προσαρμοστεί τέλεια  

στην εμφάνιση των χαλύβδινων ή ξύλινων πορτών. Κατά  

παραγγελία τα κουφώματα μπορεί να διαθέτουν βαφή πούδρας  

σε όλα τα χρώματα RAL.
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Χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Γωνιακές και κάσες 
σχήματος U για καβαλίκι 
θυρόφυλλου πάχους 
40 mm

Έτοιμες για τοποθέτηση 
τυποποιημένες κάσες 
γαλβανισμένες  
και ασταρωμένες  
με βαφή πούδρας  
σε Light grey (παρόμοιο 
με το RAL 7035)

Εκδόσεις

•	έτοιμη για τοποθέτηση 
ηλεκτροσυγκολλημένη

•	χωνευτή-βιδωτή

Τοποθέτηση σε

•	εξωτερικούς τοίχους

•	εσωτερικούς τοίχους

Γωνιακή ή κάσα σχήματος U
Αρχικά επιλέγετε που θα τοποθετηθεί η εσωτερική  
πόρτα σας. Και στη συνέχεια γίνεται επιλογή της κάσας. 
Για εξωτερικούς τοίχους, π.χ. στο υπόγειο, αρκεί  
μια οικονομική κάσα. Για την κατοικία συνιστούμε  
την κάσα σχήματος U που πιάνει πάνω στους τοίχους.  
Οι κάσες εσωτερικών τοίχων είναι πάντα κάσες σχήματος 
U, ιδανικές για την ξερολιθική κατασκευή της σοφίτας.

Με ηλεκτροσυγκόλληση ή χωνευτές-βιδωτές
Όλες οι στάνταρ κάσες της Hörmann για εξωτερικούς  
και εσωτερικούς τοίχους κυκλοφορούν έτοιμες 
ηλεκτροσυγκολλημένες ή χωνευτές-βιδωτές –  
σε εύχρηστη συσκευασία για μεταφορά με φορτηγό –  
και άριστα προετοιμασμένες για εύκολη τοποθέτηση  
από το χρήστη.

Η ποικιλία είναι το δυνατό μας σημείο
Διαθέτουμε ό,τι κάσα μπορεί να χρειαστείτε. Για πόρτες, 
παράθυρα ή περάσματα από δωμάτιο σε δωμάτιο.  
Για παράδειγμα με τμηματικό, κυκλικό ή ακτινωτό τόξο,  
ή ως συνδυασμό με πλευρικό παράθυρο και φεγγίτη.  
Και σε έκδοση με τελική βαφή σε οποιοδήποτε χρώμα 
RAL ή πολύ κομψό ανοξείδωτο χάλυβα. Όπως το θέλετε. 
Ζητήστε τη βοήθειά μας, αν δεν είστε βέβαιοι.

Ευέλικτη, ανθεκτική, κομψή: κάσα VarioFix
Για την κάσα με χαλύβδινη επένδυση VarioFix  
της Hörmann οι ανοχές τοίχου έως 20 mm δεν αποτελούν 
πλέον πρόβλημα: διάφορα πάχη τοίχου σε περίπτωση 
ανακαίνισης ή νεόκτιστων εξισορροπούνται χάρη  
στη ρυθμιζόμενη διακοσμητική πτυχή. Τοποθετείται  
τόσο απλά όσο μια ξύλινη κάσα, ενώ ενισχύει πρόσθετα 
τη μακροζωία και τονίζει το design. Υψηλή ανθεκτικότητα 
και κομψός σχεδιασμός συνδυασμένα με τη μέθοδο 
τοποθέτησης ξύλινης κάσας είναι πλεονεκτήματα  
που προσφέρει μόνο η VarioFix.

Εικόνα κάτω:
κάσα συρόμενης πόρτας για γυάλινες και ξύλινες πόρτες που εισέρχονται στον τοίχο.

Γωνιακές και κάσες σχήματος U

Χωνευτή-βιδωτή κάσα

Κάσα σχήματος U VarioFix
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Τυποποιημένα 
μεγέθη

Εξωτερικές πόρτες Εσωτερικές πόρτες

Διαστάσεις 
παραγγελίας 

(μέγεθος 
παραγγελίας)

Πόρτα ασφαλείας Πόρτα πολλαπλών χρήσεων Πόρτα πυρασφαλείας
Πόρτα πολλαπλών 

λειτουργιών

Πόρτα 
πυρασφαλείας και 

ασφαλείας
Εσωτερική πόρτα

KSI Thermo46 KSI 40
MZ Thermo46 / 
MZ Thermo65

MZ Πόρτα H8-5 Θυρίδα H8-5 H3D WAT 40 ZK

Πόρτες 1 φύλλου
750 × 875 ●

800 × 800 ●

875 × 875 ●

875 × 1000 ●

875 × 1250 ●

875 × 2000 ● ●

875 × 2125 ● ●

625 × 2000 ●

750 × 1750 ● ●

750 × 1875 ● ● ●

750 × 2000 ● ● ● ● ● ●

750 × 2125 ● ● ● ●

800 × 1800 ● ●

800 × 1875 ● ●

800 × 2000 ● ●

875 × 1750 ● ●

875 × 1800 ● ●

875 × 1875 ● ● ● ● ●

875 × 2000 ● ● ● ● ● ●

875 × 2125 ● ● ● ● ● ●

1000 × 1875 ● ● ● ●

1000 × 2000 ● ● ● ● ● ● ● ●

1000 × 2100 ● ●

1000 × 2125 ● ● ● ● ● ● ● ●

1100 × 2100 ● ●

1125 × 2000 ●

1125 × 2125 ● ● ●

1250 × 2000 ● ●

1250 × 2125 ● ●

Πόρτες 2 φύλλων
1500 × 2000 ● ● ●

1500 × 2125 ● ●

1750 × 2000 ● ● ●

1750 × 2125 ● ●

2000 × 2000 ● ● ●

2000 × 2125 ● ● ●

2125 × 2125 ●

2250 × 2250 ●

Στην παραγγελία 
παρακαλούμε  
να αναφέρεται  
η φορά ανοίγματος

DIN αριστερά DIN δεξιά Κινητό φύλλο DIN αριστερά Κινητό φύλλο DIN δεξιά

Όλες οι διαστάσεις σε mm
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Ειδικά μεγέθη Εξωτερικές πόρτες

Διαστάσεις 
παραγγελίας 

(μέγεθος 
παραγγελίας)

Πόρτα ασφαλείας Πόρτα πολλαπλών χρήσεων

KSI Thermo46 KSI 40

MZ Thermo46 / MZ Thermo65

MZTPS 011 / 
THP 011

TPS 021
TPS 051 / 
THP 051

Πόρτες 1 φύλλου
Πλάτος 832 – 1250 625 – 1250 700 – 1250 700 – 1250 875 – 1250 625 – 1250

Ύψος 1875 – 2250 1700 – 2250 1750 – 2250 1875 – 2250 1875 – 2250 1570 – 2134

Πόρτες 2 φύλλων
Πλάτος 1250 – 2250

Ύψος 1570 – 2134

Ειδικά μεγέθη Εσωτερικές πόρτες

Διαστάσεις 
παραγγελίας 

(μέγεθος 
παραγγελίας)

Πόρτα πυρασφαλείας Πόρτα πολλαπλών λειτουργιών Πόρτα πυρασφαλείας και ασφαλείας Εσωτερική πόρτα

Πόρτα H8-5 Θυρίδα H8-5 H3D WAT 40 ZK

Πόρτες 1 φύλλου
Πλάτος 625 – 1000 625 – 1000 625 – 1125 625 – 1164 500 – 1250

Ύψος 1750 – 2125 800 – 1749 1750 – 2250 1964 – 2132 1500 – 2250

Πόρτες 2 φύλλων
Πλάτος 1375 – 2250 1500 – 2500

Ύψος 1750 – 2250 1500 – 2250

Κάσες Γωνιακή κάσα
Κάσα  

σχήματος U

Διαστάσεις παραγγελίας  
(μέγεθος παραγγελίας)

625 × 2000 ● ●

750 × 2000 ● ●

875 × 2000 ● ●

1000 × 2000 ● ●

625 × 2125 ● ●

750 × 2125 ● ●

875 × 2125 ● ●

1000 × 2125 ● ●

Κάσα  
σχήματος U

Εξωτερικοί 
τοίχοι

Εσωτερικοί 
τοίχοι

Γυψοσανίδες

Διάκενο (MW)

75 ●

80 ● ●

100 ● ● ●

125 ●

130 ●

145 ●

150 ●

160 ●

180 ●

205 ●

270 ●

290 ●

330 ●

Όλες οι διαστάσεις σε mm
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Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος = RAM + 20

Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος = BRM + 10

Εξωτερικές διαστάσεις κάσας (RAM) = διαστάσεις παραγγελίας (BRM)

Διαστάσεις παραγγελίας (BRM)

Καθαρές διαστάσεις διέλευσης*: 
MZ Thermo46 / KSI Thermo46 = RAM – 128 

MZ Thermo65 = RAM – 150

Διαστάσεις ελάττωσης κάσας = BRM  – 34

Εξωτερική διάσταση θυρόφυλλου = BRM – 16

OFF

Καθαρή διάσταση κάσας* = BRM – 64

Απλή κάσα
Τοποθέτηση σε εξωτερικούς 
τοίχους
Τοποθέτηση με βύσματα

Απλή κάσα
Τοποθέτηση με αγκύρια

Τοποθέτηση  
με αγκύρια τοιχοποιίας

Απλή κάσα  
για τοποθέτηση  
στο άνοιγμα  
(προφίλ 21101)

Απλή κάσα για τοποθέτηση 
στον τοίχο (προφίλ 006) 
(ελεγμένο στην  
πλευρά απέναντι από  
τους μεντεσέδες)

Τοποθέτηση  
με αγκύρια με βύσματα

* Το καθαρό πλάτος 
διέλευσης σε γωνία 
ανοίγματος 90°, χωρίς  
να λαμβάνονται υπόψη τα 
πόμολα και τα χερούλια, 
μειώνεται κατά 2 mm.

Παραλλαγές τοποθέτησης

Κατακόρυφη τομή Οριζόντια τομή

Παραλλαγές τοποθέτησης

Κατακόρυφη τομή

Εξωτερικές πόρτες πολλαπλών χρήσεων MZ Thermo46 / MZ Themo65,  
εξωτερική πόρτα ασφαλείας KSI Thermo46

Πόρτα ασφαλείας KSI 40

Οριζόντια τομή

* Το καθαρό πλάτος 
διέλευσης σε γωνία 
ανοίγματος 90°,  
χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τα πόμολα  
και τα χερούλια, 
μειώνεται κατά 2 mm.
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Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος = BRM + 10

Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος = BRM + 10

Διαστάσεις παραγγελίας (BRM)
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Καθαρή διάσταση κάσας* = BRM – 68
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 3
4

Διαστάσεις παραγγελίας (BRM)

4 ± 1 4 ± 1

OFF

OFF

Καθαρή διάσταση κάσας*

Τοποθέτηση  
με αγκύρια τοιχοποιίας

Τοποθέτηση  
με αγκύρια  
με βύσματα

Γωνιακή κάσα
με κρυφή τοποθέτηση 
βυσμάτων

Κάσα σχήματος U
Διαγώνια στερέωση 
έως MW 175

Γωνιακή και 
συμπληρωματική κάσα
Τοποθέτηση με αγκύρια 
με βύσματα

Γωνιακή και 
συμπληρωματική κάσα
Βιδωτή συναρμολόγηση

Για την πόρτα αυτήν 
έχετε στη διάθεσή σας 
μια ποικιλία εκδόσεων 
κάσας. Ρωτήστε  
το συνεργάτη  
της Hörmann.

* Το καθαρό πλάτος 
διέλευσης σε γωνία 
ανοίγματος 90°,  
χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τα πόμολα  
και τα χερούλια, 
μειώνεται κατά 25 mm.

* Το καθαρό πλάτος 
διέλευσης σε γωνία 
ανοίγματος 90°,  
χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τα πόμολα  
και τα χερούλια, 
μειώνεται κατά 93 mm.

Παραλλαγές τοποθέτησης

Κατακόρυφη τομή Οριζόντια τομή

Παραλλαγές τοποθέτησης

Κατακόρυφη τομή

Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ, πόρτα πυρασφαλείας H8-5

Πόρτα πολλαπλών λειτουργιών H3D

Οριζόντια τομή
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Παραλλαγές τοποθέτησης

Κατακόρυφη τομή Οριζόντια τομή

* Το καθαρό πλάτος 
διέλευσης σε γωνία 
ανοίγματος 90°, χωρίς  
να λαμβάνονται υπόψη  
τα πόμολα και τα χερούλια, 
μειώνεται κατά 2 mm,  
στην πόρτα 2 φύλλων  
κατά 4 mm.

Κάσα σχήματος U
Τοποθέτηση  
σε εξωτερικούς τοίχους
Αγκύρια τοιχοποιίας  
με βύσματα

Απλή κάσα
Τοποθέτηση  
σε εξωτερικούς τοίχους
Συναρμολόγηση βυσμάτων

Γωνιακή κάσα
Τοποθέτηση  
σε εξωτερικούς τοίχους
Αγκύρια τοιχοποιίας  
με βύσματα

Παραλλαγές τοποθέτησης

Κατακόρυφη τομή

Πόρτα πυρασφαλείας και ασφαλείας WAT 40

Εσωτερική πόρτα ZK

Οριζόντια τομή

Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος = BRM + 10

Διαστάσεις παραγγελίας (BRM)

Διαστάσεις ελάττωσης κάσας = BRM  – 34

Εξωτερική διάσταση θυρόφυλλου = BRM – 15

Καθαρές διαστάσεις διέλευσης* = BRM – 64
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* Το καθαρό πλάτος 
διέλευσης σε γωνία 
ανοίγματος 90°, χωρίς  
να λαμβάνονται υπόψη  
τα πόμολα και τα χερούλια, 
μειώνεται κατά 2 mm.

Κάσα σχήματος U
Τοποθέτηση  
σε εξωτερικούς τοίχους
Αγκύρια τοιχοποιίας  
με βύσματα

Γωνιακή κάσα
Τοποθέτηση  
σε εξωτερικούς τοίχους
Αγκύρια τοιχοποιίας  
με βύσματα

Ειδική γωνιακή κάσα
Τοποθέτηση  
βυσμάτων μέσω  
της βάσης αυλάκων

Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος = BRM + 10

Διαστάσεις παραγγελίας (BRM)

Διαστάσεις ελάττωσης κάσας = BRM  – 34

Εξωτερική διάσταση θυρόφυλλου = BRM – 15

Καθαρές διαστάσεις διέλευσης* = BRM – 64
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Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η  Σ Ε  Τ Ο Ι Χ Ο

Προφίλ 11100 Προφίλ 21100

Προφίλ 21120

Προφίλ 21180
με πλατύ καβαλίκι

Προφίλ 31103
με πλατύ καβαλίκι

Προφίλ 21120
Στερέωση με αντικριστές βίδες

Προφίλ 21101

Γωνιακή κάσα DIN 18111  
για εξωτερικούς τοίχους

Κάσα σχήματος U DIN 18111 
για εξωτερικούς τοίχους

Κάσα σχήματος U  
για εσωτερικούς τοίχους

Κάσα σχήματος U  
διπλού κελύφους  
για εσωτερικούς τοίχους
για μεταγενέστερη τοποθέτηση

Κάσα με χαλύβδινη επένδυση 
VarioFix για όλα τα είδη τοίχων
για μεταγενέστερη τοποθέτηση

Κάσας ταχείας δόμησης σχήματος U  
για εσωτερικούς τοίχους
3 μερών για μεταγενέστερη τοποθέτηση

Κάσα σχήματος U B 45  
για γυψοσανίδες
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Wohnraumtüren
Neue Holztüren ConceptLine und neue Ganzglastüren

HÖCHSTE STOSSFESTIGKEIT

Π Ο Ρ Τ Ε Σ  Δ Ω Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ανακαλύψτε  
τη νέα άνεση: με ξύλινες 
πόρτες δωματίων

Οι ξύλινες πόρτες δωματίων δημιουργούν  

πιο ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι σας.  

Η Hörmann σας προσφέρει μια πλήρη  

γκάμα κομψών σχεδίων, με ποικιλία λαβών  

και επιφανειών. Για παράδειγμα, η ιδιαίτερα 

ανθεκτική επιφάνεια Duradecor θα σας 

εντυπωσιάσει καθώς καθαρίζει πανεύκολα  

και δεν είναι καθόλου ευαίσθητη.

Κλασσική ή μοντέρνα, βαμμένη λευκή  

ή γνήσιο ξύλο, με γυάλινα στοιχεία  

ή διακοσμητικά ανοξείδωτου χάλυβα –  

η Hörmann σας προσφέρει ακριβώς  

την ξύλινη πόρτα δωματίου που ταιριάζει  

σε εσάς και στο σπίτι σας.

Περισσότερες πληροφορίες  
θα βρείτε στον κατάλογο  
για τις πόρτες δωματίων.

Πόρτα δωματίου BaseLine

Πόρτα δωματίου DesignLine και πλήρως γυάλινες πόρτες

Πόρτα δωματίου σε ταμπλαδωτό στιλ

Πόρτες δωματίων ConceptLine 37
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Γνωρίστε την ποιότητα 
της Hörmann  
σε νέες κατασκευές 
και ανακαινίσεις

Με τη Hörmann μπορείτε  

να προγραμματίζετε με απόλυτη 

σιγουριά. Ιδανικά προσαρμοσμένες  

λύσεις για κάθε τομέα σας προσφέρουν 

σε κάθε περίσταση κορυφαία προϊόντα 

με υψηλή λειτουργικότητα.

• Γκαραζόπορτες  
Ιδανικά προσαρμοσμένες στο αρχιτεκτονικό  
στυλ που προτιμάτε: μονοκόμματες ή σπαστές 
γκαραζόπορτες από χάλυβα ή ξύλο.

• Μηχανισμοί κίνησης πόρτας και γκαραζόπορτας  
Απολαύστε υψηλό επίπεδο άνεσης και αντιδιαρρηκτική 
ασφάλεια με τους μηχανισμούς κίνησης της Hörmann 
για γκαραζόπορτες και αυλόπορτες. Με τους 
μηχανισμούς κίνησης πορτών της Hörmann μπορείτε  
να απολαύσετε την άνεση αυτή και στους εσωτερικούς 
χώρους του σπιτιού σας.

• Οικιακές πόρτες  
Στην πλούσια ποικιλία οικιακών πορτών εισόδου υπάρχει  
το κατάλληλο σχέδιο για κάθε ανάγκη και γούστο.

• Χαλύβδινες πόρτες  
Οι συμπαγείς πόρτες για όλες τις περιοχές του σπιτιού,  
από την αποθήκη μέχρι τη σοφίτα.

• Κουφώματα  
Επιλέξτε από την πλούσια ποικιλία μας την κατάλληλη 
πόρτα για νέο κτίριο, επέκταση και ανακαίνιση.

Γκαραζόπορτες και μηχανισμοί κίνησης πόρτας

Οικιακές πόρτες

Χαλύβδινες πόρτες
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας  

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από  

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα  

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό  

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες  

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ασία, κάνουν την εταιρεία HÖRMANN  

τον ισχυρό διεθνή συνεργάτη σας στα πρώτης ποιότητας προϊόντα ενός κτιρίου, 

προσφέροντας «ποιότητα χωρίς συμβιβασμό».

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Hörmann KG Amshausen, Γερμανία

Hörmann KG Dissen, Γερμανία

Hörmann KG Werne, Γερμανία

Hörmann Tianjin, Κίνα

Hörmann KG Antriebstechnik, Γερμανία

Hörmann KG Eckelhausen, Γερμανία

Hörmann Alkmaar B.V., Ολλανδία

Hörmann LLC, Montgomery IL, ΗΠΑ

Hörmann KG Brandis, Γερμανία

Hörmann KG Freisen, Γερμανία

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Πολωνία

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ΗΠΑ

Hörmann KG Brockhagen, Γερμανία

Hörmann KG Ichtershausen, Γερμανία

Hörmann Beijing, Κίνα

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Ινδία
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