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Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące  
z przyczyn technicznych związanych z drukiem.
 
Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe,  
wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.
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16 Warianty ościeżnic ze stali i stali nierdzewnej

18 Ościeżnice DryTec do ścian litych

22 Ościeżnice DryTec do systemów suchej zabudowy

26 Zestawienie drzwi według funkcji

28 Drzwi wielofunkcyjne STU ze stali

30 Drzwi wielofunkcyjne STU ze stali nierdzewnej

32 Drzwi wielofunkcyjne STU ze stali do zastosowań 
zewnętrznych

34 Przeszklenia

36 Stałe elementy górne i kratki wentylacyjne

37 Klapy rewizyjne

38 Napęd Hörmann HDO 200 do drzwi

40 Górne samozamykacze drzwiowe

42 Komplety klamek

43 Zamknięcia przeciwpaniczne / ograniczniki drzwiowe

44 Szerokości przejścia w świetle  
- ościeżnice blokowe, drzwi STU

45 Szerokości przejścia w świetle  
- ościeżnice kątowe i obejmujące, drzwi STU

46 Oferta produktów Hörmann

UWAGA
Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się  
w Hörmann Polska lub u naszego partnera handlowego  
czy wybrane rozwiązanie może być zastosowane w Polsce 
z tego względu, że nie wszystkie przedstawione  
w prospekcie produkty lub wersje wykonania są  
do sprzedaży na rynku polskim.
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Własny rozwój produktu
Ciągły wzrost i zmiany wymagań w zakresie funkcjonalności 
i bezpieczeństwa takich elementów stolarki budowlanej,  
jak bram i drzwi, wymagają stałego poszukiwania coraz 
nowszych i lepszych konstrukcji oraz wyposażenia.  
Nasi wykwalifikowani pracownicy działu rozwoju produktu 
wykazują w tym zakresie swoje wysokie kompetencje.

Produkcja na najwyższym poziomie
Hörmann stawia na najnowocześniejszą technologię  
w wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. 
Sterowana komputerowo obróbka gwarantuje precyzję 
docięcia i perfekcyjny montaż wszystkich okuć i elementów 
funkcyjnych.

Jakość marki Hörmann
To największe bezpieczeństwo i niezawodność

Główna siedziba ESO w Garchingen koło Monachium, obiekt wyposażony w produkty Hörmann
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Jednolite wzornictwo

Kompetentny nadzór nad obiektem
Doświadczeni doradcy - specjaliści z sieci dystrybucyjnej 
świadczą usługi doradcze na etapie projektowania obiektu, 
dokonywania uzgodnień technicznych aż po odbiór budowlany.

Fachowe wykonanie montażu gwarantują doświadczeni 
monterzy firmy Hörmann i przeszkoleni specjaliści z sieci 
przedstawicielstw Hörmann.

Centrum ochrony przeciwpożarowej  
i laboratorium badań ogniowych
Odporność ogniowa i właściwości dymoszczelne nowych  
i udoskonalonych produktów są testowane w trakcie 
zakładowych prób ogniowych, wykonywanych w naszym 
centrum ochrony przeciwpożarowej. Wyniki tych prób 
pokazały, że nasze produkty zapewniają bardzo wysoki 
poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach. 
Dzięki tym testom stworzyliśmy optymalne warunki do 
przeprowadzenia oficjalnych badań przez akredytowane 
jednostki, wymaganych do uzyskania Aprobaty Technicznej.

Bezpieczne rozwiązania posiadające  
międzynarodowe aprobaty
Wszystkie drzwi, które potrzebujecie Państwo do swojej 
inwestycji, firma Hörmann oferuje od jednego producenta. 
Charakteryzują się jednolitym wzornictwem i pełnią 
dokładnie takie funkcje, jakich się od nich oczekuje:  
drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne, dźwiękoszczelne  
i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie.
Rozwiązania firmy Hörmann z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej są dopuszczone do stosowania nie  
tylko w Niemczech, lecz także w innych krajach. 
Przeważająca część konstrukcji spełnia wymagania  
„british standard”, a tym samym jest dopuszczona  
w wielu krajach Wspólnoty Narodów.
Hörmann posiada również aprobaty techniczne dla swoich 
wyrobów we Francji, Włoszech, Austrii, Szwajcarii, Rosji, 
Polsce, Słowenii i na Węgrzech. Firma Hörmann uzyskała 
także aprobaty w Chinach, gdzie produkowane są drzwi 
przeciwpożarowe na rynek lokalny.

W powyższych krajach istnieje zorganizowana sieć 
dystrybucji, co ułatwia projektowanie i wykonawstwo. 
Skontaktuj się z nami.
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Oferta drzwi obiektowych Hörmann
Rozwiązania odpowiednie w każdej sytuacji
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Drzwi funkcyjne
Od bardzo wytrzymałych stalowych drzwi wewnętrznych, 
bezpiecznych drzwi wejściowych do mieszkań i całkowicie 
przeszklonych drzwi biurowych po izolowane termicznie  
drzwi zewnętrzne - szeroka oferta firmy Hörmann obejmuje też 
różnorodne warianty kolorystyczne i bogaty wybór wyposażenia.

Całkowicie przeszklone zamknięcia 
przeciwpożarowe i dymoszczelne*
O zaletach przeszkleń oraz drzwi przeciwpożarowych  
i dymoszczelnych firmy Hörmann, wykonanych ze stali i aluminium, 
decyduje nie tylko bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem,  
lecz także ich niezawodność działania i w stu procentach jednolite 
wzornictwo systemów: z aluminium, N-Line ze stali i S-Line ze stali.  
W ten sposób firma Hörmann stworzyła ofertę zamknięć przeciw- 
pożarowych harmonijnie dopasowanych do wszelkich ambitnych 
rozwiązań architektonicznych w budownictwie obiektowym.

Drzwi wielofunkcyjne
Odznaczają się całkowicie jednolitym wzornictwem. Stąd  
korzyść dla architektów i inwestorów - drzwi instalowane na jednej 
kondygnacji budynku doskonale do siebie pasują, mimo że pełnią 
różne funkcje.

Okna w ścianach wewnętrznych*
Przeszklenia w ścianach wewnętrznych firmy Hörmann w formie okien 
lub elementów na całej wysokości pomieszczenia zapewniają więcej 
światła i lepszą widoczność. Przeszklenia w ścianach wewnętrznych 
spełniają takie wymagania, jak: izolacyjność cieplna, izolacyjność 
akustyczna i ochrona przed promieniowaniem, są dostępne w wersji 
ognioodpornej F30 i ogniotrwałej F90. Istnieje też możliwość realizacji 
indywidualnych rozwiązań poprzez zastosowanie szczeblin dzielących 
przeszklenie, wycięć i skosów.

*  Uwaga – zastosowanie na rynku polskim wymaga indywidualnych 
uzgodnień z Hormann Polska sp. z o.o.
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Ekoprodukcja
wyznacza przyszłe trendy w budownictwie

Ekoprodukcja 
potwierdzona  
i udokumentowana przez 
instytut ift z Rosenheim
Firma Hörmann uzyskała zgodnie  
z ISO 140425 deklarację środowiskową 
produktu (EPD)* wydaną przez Instytut 
Techniki Okiennej (ift) z Rosenheim, 
która potwierdza, że produkcja  
spełnia zasady zrównoważonego 
rozwoju. Badanie przeprowadzono  
na podstawie Zasad Kategorii Produktu 
(Product Category Rules, PCR)  
PCR-TT-0.1 dla drzwi i bram, wydanych 
przez Instytut ift Rosenheim GmbH. 
Bilans ekologiczny sporządzony zgodnie  
z DIN ISO 14040 / 14044 dla wszystkich 
drzwi potwierdza zachowanie wymogów 
ochrony środowiska w procesie 
produkcji.

Ekoprodukcja drzwi 
Hörmann ze stali  
i stali nierdzewnej
 - Produkcja przyjazna dla środowiska

Na przykład fabryczne malowanie 
proszkowe bez rozpuszczalników, 
które umożliwia odbiorcy wykończenie 
produktu lakierami lub podkładami 
gruntującymi niezawierającymi  
lotnych związków organicznych.

 - Lokalne surowce
Ogromna część surowców  
używanych do produkcji pochodzi  
z Niemiec i Europy Centralnej.

 - Trwałe produkty, niewymagające 
konserwacji
Sprawdzone w badaniu 
wytrzymałościowym

Ekobudownictwo dzięki 
kompetencjom firmy 
Hörmann
Liczne zrealizowane obiekty świadczą  
o dużym doświadczeniu firmy Hörmann 
w zakresie budownictwa ekologicznego. 
Nasz know-how pomoże także  
w realizacji Państwa inwestycji. 

* Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszych stronach internetowych: www.hormann.pl/dokumentacje8



Program dla architektów od firmy Hörmann
Ponad 9000 rysunków dla ponad 850 produktów

Program dla architektów
Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs programu 
ułatwia projektowanie z wykorzystaniem produktów Hörmann. 
Przejrzysta struktura programu, korzystająca z rozwijanego 
menu, symboli i funkcji wyszukiwania, zapewnia szybki  
dostęp do opisów projektowych i rysunków (w formacie  
DWG i PDF) dla ponad 850 produktów firmy Hörmann. 
Uzupełnieniem informacji o wielu produktach są  
ich fotorealistyczne ilustracje.

Program dla architektów w wersji online można pobrać 
bezpłatnie ze strony internetowej www.hormann.pl 
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Drzwi Hörmann ze stali i stali nierdzewnej 
charakteryzują się jednolitym wzornictwem 
niezależnie od pełnionych funkcji we wszystkich 
zestawieniach z ościeżnicami kątowymi, 
blokowymi i obejmującymi.
To sprawia, że całość tworzy idealnie harmonijną 
kompozycję i zwraca uwagę takimi wysokiej 
jakości detalami, jak zlicowane przejście  
między skrzydłami w drzwiach 2-skrzydłowych 
czy zlicowane przejście między skrzydłem  
a elementem górnym.
Dzięki zachowaniu jednolitej grubości płyty 
drzwiowej, która wynosi 62 mm, otrzymujemy 
taj samej klasy konstrukcję drzwi niezależnie 
od funkcji. Takie rozwiązanie ułatwia ponadto 
projektowanie otworów w ścianach i szerokości 
przejść.

Konstrukcja drzwi  
klejona płasko na całej 
powierzchni

Eleganckie wzornictwo 
systemowe niezależnie  
od funkcji21

Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann
Najwyższej jakości konstrukcja drzwi do budynków o nieprzeciętnej architekturze

Płyta drzwi STU ze stali i stali nierdzewnej  
ma grubość 62 mm i jest oferowana w wersji  
z grubą przylgą. Zespolona konstrukcja klejona 
płasko na całej powierzchni wyraźnie zwiększa 
sztywność skrzydła, a drzwi domykają się 
delikatnie i cicho.

Budowa płyty drzwiowej

blacha stalowa lub ze stali nierdzewnej

klejenie na całej powierzchni

wkład z wełny mineralnej
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Wykonanie ze stali nierdzewnej
Drzwi STU mogą być wykonane również ze stali 
nierdzewnej V2 A, 1.4301 o ziarnistości 240 K  
i opcjonalnie z mazerowanej stali nierdzewnej 
V2 A i V4 A, 1.4571 w jakości idealnie nadającej 
się do zastosowania w przemyśle spożywczym  
i farmaceutycznym.

Malowanie na życzenie
Drzwi STU oferujemy opcjonalnie w 6 kolorach 
preferowanych, w kolorach RAL do wyboru  
i w kolorach specjalnych z palety NCS.

Wysokiej jakości ościeżnice do drzwi STU  
ze stali i stali nierdzewnej są fabrycznie 
wypełnione wełną mineralną, dzięki  
czemu ich montaż odbywa się szybko i czysto  
- bez użycia zaprawy murarskiej.  
To rozwiązanie gwarantuje zachowanie czystych  
i nieuszkodzonych powierzchni, co ma szczególną 
zaletę w przypadku ościeżnic ze stali nierdzewnej, 
ościeżnic lakierowanych proszkowo, a także 
ościeżnic montowanych w późniejszym terminie, 
na przykład przy okazji remontu.

Wysoka jakość powierzchni 
malowanych lub wykonanych 
ze stali nierdzewnej

Montaż ościeżnicy  
bez użycia zaprawy3 4

Montaż bez użycia zaprawy

Tylko w firmie Hörmann

11



Warianty wykonania przylgi
Wariant z grubą przylgą zaleca się w drzwiach STU 
montowanych w funkcyjnych częściach obiektów  
oraz w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie 
(RC 2,RC 3). W połączeniu z ościeżnicami o podwójnej 
przyldze drzwi uzyskują z jednej strony zlicowany 
charakter.

Przeszklenia
Drzwi Hörmann ze stali i stali nierdzewnej można 
wyposażyć w dostępne opcjonalnie najróżniejsze 
warianty przeszklenia. Nasadowa rama przeszklenia  
w wersji standardowej nie posiada po stronie zawiasów 
widocznych mocowań na wkręty. Oferta obejmuje  
także opcjonalne, atrakcyjne wizualnie płaskie profile 
przeszklenia. Wszystkie profile przeszklenia mogą  
być wykonane ze stali lub ze stali nierdzewnej.

Zamek
Drzwi Hörmann ze stali i stali nierdzewnej są 
standardowo wyposażone we wpuszczany zamek 
zapadkowo-zasuwkowy, który spełnia wymagania 
normy DIN 18250 i jest przystosowany pod wkładkę 
patentową, oraz czoło zamka ze stali nierdzewnej. 
Drzwi przeciwwłamaniowe w klasie RC 3 posiadają 
system ryglowania wielopunktowego. W drzwiach 
2-skrzydłowych skrzydło stałe jest zabezpieczone  
u góry i na dole ryglem krawędziowym lub zasuwnicą  
– w zależności od funkcji drzwi.

Prezentowane drzwi posiadają 
wyposażenie specjalne.

Drzwi STU ze stali i stali nierdzewnej
Płyta drzwiowa o grubości 62 mm z grubą przylgą

STU: z grubą przylgą

1
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3D

3D 3D

Komplet klamek
Zgodnie z normą DIN 18273 drzwi STU ze stali  
i stali nierdzewnej w wersji standardowej posiadają 
komplet zaokrąglonych klamek w kolorze czarnym  
(z polipropylenu) z okrągłymi rozetami i łożyskowaną 
klamką. Opcjonalnie oferujemy standardowy komplet 
łożyskowanych klamek również ze stali nierdzewnej lub 
okuć z podłużnym szyldem. Drzwi przeciwwłamaniowe 
są dostarczane z bezpiecznym zestawem okuć - 
klamka z gałką, wykonanych ze stali nierdzewnej  
i wyposażonych w zabezpieczenie przed wyciągnięciem 
w klasie ES 1 (z podłużnym szyldem) lub ES 2 (z długim 
szyldem) zgodnie z normą DIN 18257.

Samozamykacze 
W zależności od wymiarów, wyposażenia, sposobu 
użytkowania i montażu drzwi można wyposażyć  
w samozamykacz z dźwignią, samozamykacz z szyną 
ślizgową i regulatorem kolejności zamykania skrzydeł 
lub ukryty, zintegrowany samozamykacz, który 
podkreśla wyjątkowy charakter drzwi. 

Zawiasy 3D
Drzwi STU w wersji standardowej są zagruntowane  
w kolorze RAL 9002 i wyposażone w ocynkowane 
zawiasy rolkowe 3D. W przypadku szczególnie  
wysokich wymagań dotyczących wyglądu drzwi 
polecamy zastosowanie zawiasów rolkowych  
ze stali nierdzewnej lub ukrytych zawiasów.  
Zawiasy rolkowe ze stali nierdzewnej są oferowane 
standardowo do drzwi malowanych w dowolnym  
kolorze wg RAL lub w kolorze preferowanym.

Optymalna regulacja 3D
Wszystkie systemy zawiasów są regulowane w trzech 
płaszczyznach, co umożliwia szczególnie precyzyjną 
regulację drzwi (także po zakończeniu instalacji).  
Dzięki temu można bez problemu wyrównać drobne 
różnice w wymiarach montażowych.

Trzpienie przeciwwyważeniowe
Trzpienie przeciwwyważeniowe wykonane ze stali  
i instalowane po stronie zawiasów gwarantują 
dodatkową stabilność drzwi. Drzwi o zwiększonej 
odporności na włamanie według normy EN 1627 
posiadają po stronie zawiasów - w zależności od klasy 
odporności - nawet 7 stalowych masywnych trzpieni 
przeciwwyważeniowych na każdym skrzydle. Drzwi  
ze stali nierdzewnej są standardowo oferowane  
z trzpieniami przeciwwyważeniowym ze stali nierdzewnej.

Elegancki samozamykacz 
HDC 35 z szyną ślizgową

Elegancki samozamykacz HDC 35 z szyną ślizgową (drzwi 1-skrzydłowe) 
lub TS 5000 (drzwi 2-skrzydłowe)

Samozamykacz z dźwignią do drzwi 1-skrzydłowych i 2-skrzydłowych

Zintegrowany samozamykacz IT 96 do drzwi 1-skrzydłowych  
i 2-skrzydłowych

Zawias 3D, ocynkowany
(standardowo)

Zawias rolkowy 3D ze stali 
nierdzewnej
(opcjonalnie)

Trzpień przeciwwyważeniowy

Zawias 3D, ukryty
(opcjonalnie)
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Rodzaje powierzchni i kolorystyka
Dostępne warianty: ocynkowane, malowane w kolorze, ze stali nierdzewnej

Rodzaje powierzchni i kolorystyka
Płyty drzwiowe i ościeżnice mogą być tylko ocynkowane lub ocynkowane  
i zagruntowane farbą proszkową w kolorze białoszarym RAL 9002.  
Alternatywnie oferujemy powierzchnie zewnętrzne drzwi w 6 kolorach 
preferowanych, w kolorach RAL do wyboru i w kolorach specjalnych  
z palety NCS. 

Ocynkowana wersja wykonania

Podkład gruntujący

Wersja wykonania ze stali nierdzewnej
W przypadku wysokich wymagań dotyczących wzornictwa  
i wymogów higienicznych, a także do pomieszczeń technicznych  
oferujemy drzwi STU w najróżniejszych wersjach wykonania  
ze stali nierdzewnej. W zależności od funkcji, jaką mają  
pełnić drzwi, można wybrać stal nierdzewną V2 A lub V4 A  
oraz następujące wykończenia powierzchni:

Szlif typu duplo
Powierzchnia blachy jest najpierw szlifowana, K240,  
a następnie uszlachetniona poprzez obróbkę szczotkami.

Szlif okrągły – mazerowanie
Ta powierzchnia wyróżnia się wzorem w kształcie matowanych okręgów.

Szlif szczotkowy
Delikatne pionowe linie tworzą harmonijny wzór na powierzchni.

6 kolorów 
preferowanych

RAL do wyboru
Wszystkie drzwi 
dostarczamy 
opcjonalnie  
w dowolnym  
kolorze z palety RAL, 
w kolorach 
metalicznych  
lub kolorach  
z palety NCS.

Wszystkie dane dotyczące kolorów bazują 
na palecie kolorów RAL.

czerwony RAL 3000

białoszary RAL 9002

antracytowy RAL 7016

białe aluminium RAL 9006

szare aluminium RAL 9007

biały RAL 9010

biały RAL 9016
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System ościeżnic DryTec
Montaż ościeżnicy bez użycia zaprawy

Wysokiej jakości ościeżnice DryTec zaleca się szczególnie do drzwi wykonanych ze stali nierdzewnej, drzwi lakierowanych 
proszkowo, a także w przypadku montażu w murowanych ścianach licowych. Ościeżnice DryTec są fabrycznie wypełnione 
wełną mineralną, dzięki czemu ich montaż odbywa się szybko i czysto - bez użycia zaprawy murarskiej.  
To rozwiązanie gwarantuje zachowanie czystych i nieuszkodzonych powierzchni i nie wymaga późniejszego, kosztownego 
lakierowania. Szczelinę między ościeżnicą a murowaną ścianą wypełnia się masą akrylową. W przypadku większych 
szczelin (> 5 mm) jedynie wolną przestrzeń należy dodatkowo wypełnić wełną mineralną ogólnie dostępną w sprzedaży.

Ościeżnica kątowa 40 - wykonanie standardowe
• Montaż nie wymaga kucia bruzd pod elementy konstrukcyjne ościeżnicy
• Szybka i czysta instalacja
• Szerokość lica 40 mm po stronie zawiasów lub 60 mm po stronie  

bez zawiasów

Ościeżnica kątowa 20 - wykonanie indywidualne
• Większa szerokość przejścia w świetle
• Minimalna szerokość lica 20 mm po stronie zawiasów lub 40 mm  

po stronie bez zawiasów
• Możliwe też inne, elastyczne szerokości lica

Ościeżnica blokowa 62 / 55
• Zlicowany montaż do ściany z zastosowaniem opcjonalnych, opatentowanych 

elementów montażowych

Ościeżnica blokowa 62 / 75
• Szerokość lica 60 mm (do drzwi otwieranych pod kątem 90° w korytarzach  

i przedsionkach)
• Zlicowany montaż do ściany z zastosowaniem opcjonalnych, opatentowanych 

elementów montażowych

Ościeżnica blokowa 95
• Wariant wykonania z licem o szerokości 55 mm lub 75 mm
• Zlicowany montaż do ściany z zastosowaniem opcjonalnych, opatentowanych 

elementów montażowych

Ościeżnica blokowa 105 / 100
• Szerokość lica 85 mm (do drzwi otwieranych pod kątem 90° w korytarzach  

i przedsionkach)
• Do drzwi wyposażonych w napęd
• Zlicowany montaż do ściany z zastosowaniem opcjonalnych, opatentowanych 

elementów montażowych

Ościeżnica obejmująca 40
• Szerokość profilu do 400 mm
• Ościeżnice specjalne z rowkiem ozdobnym dla zapewnienia indywidualnego 

wyglądu zestawu
• Z podwójną przylgą gwarantujące zwiększoną izolacyjność akustyczną  

(nawet do 42 dB)

2-warstwowa ościeżnica obejmująca 60
• Szerokość profilu do 400 mm
• Spawana w narożach łączonych pod kątem 45 stopni
• Niewidocznie podzielona w rowku na uszczelkę
• Do remontowanych pomieszczeń i późniejszego montażu

Tylko w firmie Hörmann

15



Warianty ościeżnic ze stali i stali nierdzewnej
Szeroka oferta do indywidualnych sytuacji montażowych

System ościeżnic Hörmann 
gwarantuje stabilne połączenie  
ze ścianą dla optymalnego  
i trwałego działania drzwi.

Nasze warianty 
ościeżnic
• Ościeżnica kątowa 40 - 

wykonanie standardowe
• Ościeżnica kątowa 20 - 

wykonanie indywidualne
• Ościeżnica blokowa 62 / 55  

lub 62 / 75
• Ościeżnica blokowa 95 / 55  

lub 95 / 75
• Ościeżnica blokowa 105 / 100
• Ościeżnica obejmująca
• Ościeżnica obejmująca, 

2-warstwowa
• Ościeżnica z podwójną przylgą 

gwarantująca zlicowany wygląd 
drzwi - do drzwi o zwiększonej 
odporności na włamanie RC 2, 
RC 3

• Wysunięta ościeżnica  
(tylko do drzwi MZ)

• Ościeżnica do ścian z paneli  
w halach

• Ościeżnice specjalne  
z ozdobnym rowkiem z zagiętą 
krawędzią dla zapewnienia 
indywidualnego wyglądu zestawu

Zestawienie zalet
• Grubość blachy w ościeżnicach 

blokowych  
(62 / 55 mm i 62 / 75 mm): 
1,5 mm lub 2,0 mm

• Opcjonalnie z profilem 30 mm 
wpuszczanym w posadzkę

• Rowek na uszczelkę Hörmann  
(z wyjątkiem ościeżnic blokowych 
62 / 55 mm i 62 / 75 mm)

• Ościeżnice standardowo 
ocynkowane i zagruntowane 
farbą proszkową w kolorze 
białoszarym (na bazie RAL 9002)

• Opcjonalnie w 7 kolorach 
preferowanych, w kolorach  
RAL do wyboru, w kolorach 
specjalnych z palety NCS  
lub ze stali nierdzewnej

• Szybki i łatwy montaż na kołki 
rozporowe dzięki zastosowaniu 
łączników mocujących  
i stalowych wkładek

Ościeżnice 3-częściowe
(standardowo)
Podzielone w narożach 
dociętych pod kątem 45 stopni  
i zapakowane w sposób 
usprawniający montaż, 
przeznaczone do montażu  
przez nasadzanie i przykręcanie 
w ścianach litych i systemach 
suchej zabudowy

• Standardowo do drzwi 1-skrz.
• Standardowo do drzwi 2-skrz. 
• Niemożliwe do drzwi ze stali 

nierdzewnej i drzwi o 
zwiększonej odporności  
na włamanie

• Opcjonalnie dostępne  
w 2-warstwowej wersji 
wykonania

Ościeżnice 2-warstwowe
(opcjonalnie)
Niewidocznie podzielone  
w rowku na uszczelkę,  
do remontowanych 
pomieszczeń i późniejszego 
montażu

• Do drzwi 1-skrzydłowych
• Do drzwi 2-skrzydłowych
• 2-warstwowe 

ocynkowane ościeżnice 
standardowo  
w 3 częściach

• 2-warstwowe ościeżnice 
ze stali nierdzewnej 
spawane w narożach 
łączonych pod kątem 
45 stopni

Ościeżnice 1-częściowe
(opcjonalnie)
Szlifowane i spawane  
w narożach łączonych pod 
kątem 45 stopni, do ścian 
litych, systemów suchej 
zabudowy i równoległego 
montażu w ścianach

• Opcjonalnie do drzwi 
1-skrzydłowych

• Opcjonalnie do drzwi 
2-skrzydłowych

• Opcjonalnie do drzwi 
2-warstwowych

• Do drzwi o szerokości 
maks. 2400 mm
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Zlicowany zaczep zamka z blachy nierdzewnej  
z zabezpieczeniem krawędzi
Drzwi ze stali i stali nierdzewnej mogą być opcjonalnie wyposażone  
w zlicowany zaczep zamka wykonany z blachy nierdzewnej  
i wyposażony w zabezpieczenie krawędzi, który skutecznie chroni 
podkład gruntujący lub powłokę malarską. Drzwi przygotowane 
fabrycznie pod elektrozaczep posiadają blachę zaczepową z atrapą 
elektrozaczepu, który wymienia się później na oryginalny. Zaczep 
podłącza się bardzo łatwo dzięki rurce elektroinstalacyjnej 
umieszczonej w ościeżnicy.

Rowek na uszczelkę
Stalowe ościeżnice do drzwi STU są w wersji 
standardowej wyposażone w uszczelki 
samohamujące. Uszczelki mocuje się  
w specjalnym rowku, dzięki czemu nie trzeba  
ich przyklejać. Takie rozwiązanie ułatwia odbiorcy 
późniejsze lakierowanie lub konserwację  
(z wyjątkiem ościeżnic blokowych 62 / 55 mm  
i 62 / 75 mm).

Zlicowane nakładki maskujące
Zlicowane nakładki maskujące zapewniają 
estetyczny wygląd wszystkich ościeżnic. 
Nakładki maskujące do ościeżnic 
zagruntowanych i do ościeżnic lakierowanych  
w kolorach preferowanych są wykonane  
w kolorze pasującym do ościeżnicy.  
Natomiast w ościeżnicach malowanych  
w kolorach według RAL nakładki mają  
kolor czarny, a w ościeżnicach ze stali 
nierdzewnej - kolor stali nierdzewnej.

Dokładne osadzanie w otworach mocujących
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1. Wstawić ościeżnicę do otworu i wyrównać

2. Wystarczy przykręcić ościeżnicę za pomocą kołków 
rozporowych

3. Uszczelnić krawędzie ościeżnicy i zamaskować otwory 
mocujące po kołkach rozporowych

Ościeżnice DryTec do ścian litych
Szybki i estetyczny montaż bez użycia zaprawy

Łatwy montaż z zastosowaniem 
ościeżnic DryTec
Ościeżnica DryTec firmy Hörmann jest idealnym 
rozwiązaniem, jeżeli montaż ma być wykonany 
łatwo, szybko i estetycznie. Ościeżnica posiada 
fabrycznie wypełnienie z wełny mineralnej. Bardzo 
dobrze nadaje się do montażu w murowanych 
ścianach licowych, ponieważ ogranicza ryzyko 
zabrudzenia i uszkodzenia zarówno samej 
ościeżnicy, jak i ściany. Natomiast standardowa 
ościeżnica kątowa 40 nie wymaga podczas montażu 
kucia bruzd pod elementy konstrukcyjne ościeżnicy. 
Szczelinę między ościeżnicą a murowaną ścianą 
licową wypełnia się masą akrylową, która gwarantuje 
estetyczne wykończenie mocowania. Ościeżnica 
DryTec nadaje się również do późniejszego  
montażu, dzięki czemu idealnie sprawdza się  
w rewitalizowanych budynkach.
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Zalety ościeżnic kątowych i obejmujących 40: montaż 
nie wymaga kucia bruzd pod elementy konstrukcyjne

EN 14351

SK
ON

ST
RU

OW
AN

E Z

GODNIE Z WYMOGAMI NORMY EUROPEJSKIEJ

Ościeżnica kątowa 40 -  
wykonanie standardowe
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana
(standardowo)

Ościeżnica obejmująca 40 -  
wykonanie standardowe
Montaż na kołki rozporowe przy profilu  
o szerokości do 250 mm
beton / ściana murowana
(standardowo)

Ościeżnica obejmująca -  
wykonanie indywidualne
beton / ściana murowana

Ościeżnica obejmująca 40 -  
wykonanie standardowe
Montaż na kołki rozporowe przy profilu  
o szerokości od 250 mm
beton / ściana murowana (standardowo)

2-warstwowa ościeżnica obejmująca 60 - 
wykonanie standardowe
Montaż na kołki rozporowe przy profilu  
o szerokości do 250 mm
beton / ściana murowana (standardowo)

2-warstwowa ościeżnica obejmująca - 
wykonanie indywidualne
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana 
z opcjonalnym rowkiem ozdobnym

2-warstwowa ościeżnica obejmująca - 
wykonanie indywidualne
Montaż na kołki rozporowe przy profilu  
o szerokości od 250 mm
beton / ściana murowana 
z opcjonalnym rowkiem ozdobnym

Ościeżnica kątowa 20 -  
wykonanie indywidualne
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana

Ościeżnica kątowa 20 -  
wykonanie indywidualne
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana 
z opcjonalnym rowkiem ozdobnym

Wszystkie wymiary w mm

20 – 40

12

40

40 – 100 20 – 100 1460
95

 –
 2

50

95
 –

 2
50

14

12

95

40 40 – 115

40 – 115

40

40 – 115 14

60 40 – 115

40 – 115
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12

60
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5 

– 
25

0

12
5 

– 
25

0
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25
0

25
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– 
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0
25

0 
– 

40
0
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60
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5 

– 
25

0
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Wszystkie wymiary w mm

Ościeżnica blokowa 62 / 55
Montaż na kołki rozporowe, zlicowany  
montaż do ściany, strona zawiasów
beton / ściana murowana

Ościeżnica blokowa 62 / 55
Montaż na kołki rozporowe, zlicowany  
montaż do ściany, strona bez zawiasów
beton / ściana murowana

Ościeżnica blokowa 62 / 55
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana
(standardowo)

40

40 55

55

55 40

62

62 62

≥ 
50

≥ 
50

≥ 
50

≥ 
50

≥ 
50

Ościeżnica blokowa 62 / 75
Montaż na kołki rozporowe, zlicowany  
montaż do ściany, strona zawiasów
beton / ściana murowana

Ościeżnica blokowa 62 / 75
Montaż na kołki rozporowe, zlicowany  
montaż do ściany, strona bez zawiasów
beton / ściana murowana

Ościeżnica blokowa 62 / 75
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana
(standardowo)

60

60 60

75

75 7562

62 62

Ościeżnica blokowa 95 / 55, 95 / 75
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana
(standardowo)

Ościeżnica blokowa - wykonanie 
indywidualne
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana

40 / 60 40 – 100
40 / 60

55 / 75 55 – 115
55 / 75

95

95
 –

 2
50

95

Ościeżnica blokowa 95 / 55, 95 / 75
Montaż na kołki rozporowe, zlicowany  
montaż do ściany, strona zawiasów
beton / ściana murowana

Ościeżnice DryTec do ścian litych
Szybki i estetyczny montaż bez użycia zaprawy
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Wszystkie wymiary w mm

Ościeżnica blokowa 105 / 100
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana
(standardowo)

85 85

100 100

10
5

10
5

Ościeżnica blokowa 105 / 100
Montaż na kołki rozporowe, zlicowany  
montaż do ściany, strona zawiasów
beton / ściana murowana

Ościeżnica z podwójną przylgą  
do zlicowanych drzwi z grubą przylgą (STU)
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana
(standardowo)

Ościeżnica z podwójną przylgą  
do zlicowanych drzwi z grubą przylgą (STU)
Montaż na kołki rozporowe, zlicowany montaż  
do ściany
beton / ściana murowana

25 25

55 55

10
7

10
7

≥ 
50

≥ 
50

Wysunięta ościeżnica  
(tylko do drzwi MZ)
Montaż na kołki rozporowe
beton / ściana murowana
(standardowo)

15 80

90
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Ościeżnice DryTec do systemów suchej zabudowy
Szybki i zakryty montaż w ścianach gipsowo-kartonowych na ruszcie  
z profili metalowych i drewnianych

2-warstwowa ościeżnica 
obejmująca z zakrytym 
połączeniem śrubowym
2-częściowa ościeżnica obejmująca  
w szczególności nadaje się do późniejszego 
montażu. Ościeżnicę przykręca się do konstrukcji 
ściany kartonowo-gipsowej jedynie w 6 punktach 
mocowania (w przypadku drzwi 1-skrzydłowych)  
z zastosowaniem jednej śruby na każdy punkt. 
Najpierw montuje się tylko profil ościeżnicy kątowej. 
Po jego zamontowaniu można już wyregulować 
ustawienie płyty drzwiowej w taki sposób, aby 
optymalnie przylegała do uszczelki. Jest to 
szczególnie korzystne rozwiązanie w drzwiach, 
dźwiękoszczelnych lub z izolacją cieplną.  
W drugiej kolejności montuje się profil 2 ościeżnicy 
uzupełniającej. Na koniec skręca się oba profile 
ościeżnicy przez rowek na uszczelkę. Zamontowana 
uszczelka drzwiowa zakrywa śrubę. Szczelinę 
między ścianą a ościeżnicą wypełnia się masą 
akrylową.

1. Wstawić profil ościeżnicy kątowej do otworu i wyrównać

2. Profil ościeżnicy kątowej przykręcić do konstrukcji ściany 
kartonowo-gipsowej

3. Profil ościeżnicy uzupełniającej przykręcić do profilu przez 
rowek na uszczelkę i zakryć uszczelką drzwiową
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Wszystkie wymiary w mm

Ościeżnica kątowa 40 -  
wykonanie standardowe
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

Ościeżnica kątowa 20 -  
wykonanie indywidualne
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili drewnianych)

Ościeżnica kątowa –  
wykonanie indywidualne
Montaż przez skręcanie z opcjonalnym 
rowkiem ozdobnym
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

Ościeżnica obejmująca -  
wykonanie indywidualne  
do równoległego montażu w ścianach
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

Ościeżnica obejmująca -  
wykonanie indywidualne  
do równoległego montażu w ścianach,  
z opcjonalnym rowkiem ozdobnym
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

2-warstwowa ościeżnica obejmująca - 
wykonanie indywidualne
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili drewnianych)

2-warstwowa ościeżnica obejmująca - 
wykonanie indywidualne
Montaż przez skręcanie
z opcjonalnym rowkiem ozdobnym
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili drewnianych)

2-warstwowa ościeżnica obejmująca 60 - 
wykonanie standardowe
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

40

40

60 40 – 115 40 – 115 14

20 – 40

12

60

40

60 40 – 115 40 – 115

40 – 100 40 – 100 14

12

95
12

5 
– 

25
0

12
5 

– 
25

0

12
5 

– 
25

0

12
5 

– 
25

0

95
 –

 2
50

95
 –

 2
50

14

40 14

12
12

40 14

12
5 

– 
25

0

14

12
12

Tylko w firmie Hörmann
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Wszystkie wymiary w mm

Ościeżnica blokowa  
62 / 55, 62 / 75
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-
kartonowa na ruszcie z profili 
metalowych)

Ościeżnica blokowa  
62 / 55
Montaż przez skręcanie, zlicowany 
montaż do ściany, strona z zawiasami
(na ilustracji ściana gipsowo-
kartonowa na ruszcie z profili 
drewnianych)

Ościeżnica blokowa  
62 / 55
Montaż przez skręcanie, zlicowany 
montaż do ściany, strona bez 
zawiasów
(na ilustracji ściana gipsowo-
kartonowa na ruszcie z profili 
metalowych)

Ościeżnica blokowa  
95 / 55, 95 / 75
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-
kartonowa na ruszcie z profili 
metalowych)

Ościeżnica blokowa  
95 / 55, 95 / 75
Montaż przez skręcanie, zlicowany 
montaż do ściany, strona z zawiasami
(na ilustracji ściana gipsowo-
kartonowa na ruszcie z profili 
metalowych)

Ościeżnica blokowa  
95 / 55, 95 / 75
Montaż przez skręcanie, zlicowany 
montaż do ściany, strona bez 
zawiasów
(na ilustracji ściana gipsowo-
kartonowa na ruszcie z profili 
drewnianych)

Ościeżnice DryTec do systemów suchej zabudowy
Szybki i zakryty montaż w ścianach gipsowo-kartonowych na ruszcie 
z profili metalowych i drewnianych

40 / 60
40

40

40 / 60 40 / 60

40 / 60

55 / 75
55 / 75

55 / 75

55 / 75 55 / 75

55 / 75

62

62 62

95 95 95

≥ 
50

≥ 
50

≥ 
50

≥ 
50
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Wszystkie wymiary w mm

Ościeżnica blokowa  
105 / 100
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

Ościeżnica blokowa  
105 / 100
Montaż przez skręcanie, zlicowany  
montaż do ściany, strona z zawiasami
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili drewnianych)

Ościeżnica blokowa  
105 / 100
Montaż przez skręcanie, zlicowany  
montaż do ściany, strona bez zawiasów
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

Wysunięta ościeżnica  
(tylko drzwi MZ)
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili drewnianych)

Wysunięta ościeżnica  
(tylko drzwi MZ)
Montaż przez skręcanie
(na ilustracji ściana gipsowo-kartonowa  
na ruszcie z profili metalowych)

95 95

85 85

85100 100

100

10
5

10
5

10
5

10
5

Ościeżnica blokowa  
105 / 100
Montaż przez skręcanie,  
do drzwi zewnętrznych MZ w halach

100

90 90
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Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne*
Pożar i powstający dym stanowią poważne zagrożenie dla życia 
ludzkiego. Tym większe znaczenie ma wyposażenie budynków  
w bezpieczne drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne.  
Użytkownicy mogą polegać na niezawodności atestowanych  
drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych firmy Hörmann.

Drzwi dźwiękoszczelne
Hałas osłabia zdolność koncentracji, powoduje stres i może 
wywoływać przewlekłe choroby. Dlatego tak ważną rolę odgrywają 
zabezpieczenia akustyczne stosowane w miejscach, gdzie powstaje 
hałasu. Drzwi dźwiękoszczelne firmy Hörmann, których izolacyjność 
akustyczna kształtuje się na poziomie nawet 42 dB, znacznie 
ograniczają narażenie na szkodliwy hałas.

Drzwi o zwiększonej odporności  
na włamanie
Bezpieczeństwo przede wszystkim! Drzwi przeciwwłamaniowe  
firmy Hörmann są od 1999 roku badane i certyfikowane według 
europejskich norm DIN ENV 1627 do 1630. 2-skrzydłowe drzwi  
o zwiększonej odporności na włamanie z odpowiednim  
wyposażeniem spełniają wymagania klasy RC 3, mogą pełnić  
funkcję zamknięć przeciwpanicznych na drogach ewakuacyjnych 
zgodnie z wymaganiami normy EN 1125.

Drzwi wielofunkcyjne
Do magazynów i biur, na zewnątrz budynków,  
z wyposażeniem specjalnym lub bez - bogata oferta  
drzwi wielofunkcyjnych Hörmann spełnia najróżniejsze  
oczekiwania i wymagania. Drzwi montowane w ścianach  
zewnętrznych są oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1.

Rozwiązania odpowiednie w każdej sytuacji
Drzwi ognioodporne, dymoszczelne, dźwiękoszczelne i drzwi  
o zwiększonej odporności na włamanie

T30

RC 2 RC 3

dB

MZ

EI230 RS S200EI260T60

* Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne nie posiadają dokumentów 
dopuszczających do stosowania na rynku polskim.
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Zestawienie drzwi według funkcji
Jednolita grubość płyty 62 mm we wszystkich drzwiach niezależnie  
od funkcji to proste projektowanie otworów w ścianach i szerokości przejścia

Funkcje
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Drzwi STU o zwiększonej odporności na 
włamanie ze stali / stali nierdzewnej

1- / 2-skrzydłowe 28 ■ ■ ● ■ ■

Drzwi wielofunkcyjne STU ze stali / stali 
nierdzewnej

1- / 2-skrzydłowe 30 ■ ■ ● ● ● ■

Drzwi wielofunkcyjne STU ze stali  
do zastosowań zewnętrznych

1- / 2-skrzydłowe 32 ■ ■ ● ● ● ■ ■

Dolne zakończenia drzwi

Opadająca uszczelka progowa ○ ● ○ ○ ○ ○

Aluminiowy profil przypodłogowy z uszczelką ○ ○ ○ ○ ○

Listwa progowa z uszczelką ○ ○ ○ ○ ○

Nawierzchniowa listwa progowa z uszczelką ○ ○ ○ ○ ○

dB RC 2 RC 3 MZ

OFF OFF OFF OFF

■ Funkcja podstawowa - wersja 
standardowa

● Funkcja dodatkowa -  
z odpowiednim wyposażeniem

○ Wyposażenie opcjonalne
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Siedziba spółki ThyssenKrupp w Essen 
Architekci: JSWD Architekten, Kolonia

Produkty Hörmann
• Zlicowane drzwi 

przeciwpożarowe STS T30 / EI230
• Stalowe drzwi w konstrukcji 

ramowej T30 HE 310 / 330 S-Line
• Stalowe drzwi przeciwpożarowe 

T30 H3



Wszystkie wymiary w mm

Wyposażenie dodatkowe

Wersje wykonania 
ościeżnic

Strona 16

Warianty przeszklenia Strona 34

Funkcja 
podstawowa

Drzwi wielofunkcyjne ze stali
STU
1- i 2-skrzydłowe, z grubą przylgą

STU
gruba przylga

Drzwi wielofunkcyjne 
z wypełnieniem z 
wełny mineralnej

Drzwi wielofunkcyjne  
ze stali

1-skrzydłowe 2-skrzydłowe

Płyta drzwiowa 62 mm 62 mm

Grubość blachy 1,0 mm 1,0 mm

Przylga gruba przylga gruba przylga

Montaż w

ścianach murowanych • •

ścianach z betonu • •

ścianach z betonu komórkowego • •

ścianach kartonowo-gipsowych • •

do podpór / dźwigarów stalowych • •

MZ

Funkcje 
dodatkowe
(z odpowiednim 
wyposażeniem,  
patrz strona 27)

Drzwi o zwiększonej 
odporności na 
włamanie
RC 2
(STU, bez elementu 
górnego)

Drzwi o zwiększonej 
odporności na 
włamanie
RC 3
(STU, bez elementu 
górnego)

RC 2

RC 3

Drzwi 
dźwiękoszczelne  
do 32 dB z opadającą 
uszczelką progową 
do 42 dB z ościeżnicą  
z podwójną przylgą

dB

Budowa płyty drzwiowej
W drzwiach z izolacją cieplną i akustyczną płyta drzwiowa jest wypełniona wełną mineralną klejoną płasko  
na całej powierzchni. W drzwiach spełniających standardowe wymogi płyta drzwiowa posiada wkład papierowy  
o strukturze "plastra miodu" klejony płasko na całej powierzchni.

STU (ocynkowane) 1-skrzydłowe 2-skrzydłowe

Zakres wymiarów Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość

Wymiar przejścia w świetle
(LDB / LDH) 500 – 1465 640 – 3120 1000 – 2940 640 – 3120

Wymiar przejścia w świetle
Skrzydło przechodnie 500 – 1455

Wysokość elementu górnego (OT) 300- 1000 300 – 1000

Zewnętrzny wymiar ramy - ościeżnica 
blokowa

610 – 1695 695 – 3235 1110 – 3170 695 – 3235

Zewnętrzny wymiar ramy - ościeżnica 
blokowa z elementem górnym

940 – 3500 940 – 3500

Wymiar zestawczy ościeżnica 
kątowa / obejmująca

540 – 1545 660 – 3160 1040 – 3020 660 – 3160

Wymiar zestawczy ościeżnica 
kątowa / obejmująca z elementem 
górnym

940 – 3500 940 – 3500

Wymiary zewnętrzne ramy:
Najmniejszy wymiar w połączeniu z ościeżnicą blokową o szerokości lica 55 mm (np. 62 / 55, 95 / 55),  
z ościeżnicą kątową o szerokości lica 20 mm
Największy wymiar w połączeniu z ościeżnicą blokową o szerokości lica 115 mm, z ościeżnicą kątową  
o szerokości lica 40 mm

Dane dotyczące wymiaru przejścia w świetle odnoszą się do otworu w świetle ościeżnicy.
Wymiar ten może się zmniejszyć przy otwieraniu skrzydła pod kątem 90° bądź ze względu na okucia drzwiowe.
Wszystkie dane zgodnie z aprobatą i możliwościami technicznymi. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić  
w zależności od typu ościeżnicy, szerokości lica lub stosunku wysokości do szerokości drzwi.

LDB

LD
H

OT OT
LD

H

LDB
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Produkty Hörmann
• Stalowe drzwi przeciwpożarowe 

EI30 H3
• Stalowe drzwi przeciwpożarowe 

EI90 H16
• Stalowe drzwi dymoszczelne 

RS 55
• Drzwi wielofunkcyjne D65
• Drzwi wielofunkcyjne D55
• Drzwi przeciwpożarowe EI30 

STS / STU ze stali nierdzewnej

Tower 185, Frankfurt
Architekci: Christoph Mäckler Architekten,  
Frankfurt nad Menem

Wstępny certyfikat
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Wszystkie wymiary w mm

Wyposażenie dodatkowe

Wersje wykonania 
ościeżnic

Strona 16

Warianty przeszklenia Strona 34

Funkcja 
podstawowa

Drzwi wielofunkcyjne 
z wypełnieniem  
z wełny mineralnej

Drzwi wielofunkcyjne  
ze stali nierdzewnej

1-skrzydłowe 2-skrzydłowe

Płyta drzwiowa 62 mm 62 mm

Grubość blachy 0,8 mm 0,8 mm

Przylga gruba przylga gruba przylga

Montaż w

ścianach murowanych • •

ścianach z betonu • •

ścianach z betonu komórkowego • •

ścianach kartonowo-gipsowych • •

do podpór / dźwigarów stalowych • •

STU
gruba przylga

Drzwi wielofunkcyjne ze stali nierdzewnej
STU
1- i 2-skrzydłowe, z grubą przylgą

MZ

Funkcje 
dodatkowe
(z odpowiednim 
wyposażeniem,  
patrz strona 27)

Drzwi o zwiększonej 
odporności na 
włamanie
RC 2
(STU, bez elementu 
górnego)

Drzwi o zwiększonej 
odporności na 
włamanie
RC 3
(STU, bez elementu 
górnego)

RC 2

RC 3

Drzwi 
dźwiękoszczelne  
do 32 dB z opadającą 
uszczelką progową 
do 42 dB z ościeżnicą  
z podwójną przylgą

dB

STU (stal nierdzewna) 1-skrzydłowe 2-skrzydłowe

Zakres wymiarów Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość

Wymiar przejścia w świetle
(LDB / LDH) 500 – 1290 640 – 2800 1000 – 2525 640 – 2800

Wymiar przejścia w świetle
Skrzydło przechodnie 500 – 1250

Wysokość elementu górnego (OT) 300- 1000 300 – 1000

Zewnętrzny wymiar ramy - ościeżnica 
blokowa

610 – 1520 695 – 2915 1110 – 2755 695 – 2915

Zewnętrzny wymiar ramy - ościeżnica 
blokowa z elementem górnym

940 – 3500 940 – 3500

Wymiar zestawczy ościeżnica 
kątowa / obejmująca

540 – 1370 660 – 2840 1040 – 2605 660 – 2840

Wymiar zestawczy ościeżnica 
kątowa / obejmująca z elementem 
górnym

940 – 3500 940 – 3500

Wymiary zewnętrzne ramy:
Najmniejszy wymiar w połączeniu z ościeżnicą blokową o szerokości lica 55 mm (np. 62 / 55, 95 / 55),  
z ościeżnicą kątową o szerokości lica 20 mm
Największy wymiar w połączeniu z ościeżnicą blokową o szerokości lica 115 mm, z ościeżnicą kątową  
o szerokości lica 40 mm

Dane dotyczące wymiaru przejścia w świetle odnoszą się do otworu w świetle ościeżnicy.
Wymiar ten może się zmniejszyć przy otwieraniu skrzydła pod kątem 90° bądź ze względu na okucia drzwiowe.
Wszystkie dane zgodnie z aprobatą i możliwościami technicznymi. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić  
w zależności od typu ościeżnicy, szerokości lica lub stosunku wysokości do szerokości drzwi.

LDB

LD
H

OT OT
LD

H

LDB
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Drzwi wielofunkcyjne ze stali do zastosowań zewnętrznych
Z ościeżnicą blokową idealne do hal
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Wyposażenie dodatkowe

Wersje wykonania 
ościeżnic

Strona 16

Warianty przeszklenia Strona 34

Wszystkie wymiary w mm

Funkcja 
podstawowa

Drzwi wielofunkcyjne ze stali do zastosowań 
zewnętrznych
STU
1- i 2-skrzydłowe, z grubą przylgą

STU
gruba przylga

Drzwi wielofunkcyjne 
z wypełnieniem z 
wełny mineralnej Drzwi wielofunkcyjne  

ze stali
1-skrzydłowe 2-skrzydłowe

Płyta drzwiowa 62 mm 62 mm

Grubość blachy 1,0 mm 1,0 mm

Przylga gruba przylga gruba przylga

Montaż w

ścianach murowanych • •

ścianach z betonu • •

ścianach z betonu komórkowego • •

do podpór / dźwigarów stalowych • •

Funkcje dodatkowe / właściwości użytkowe

Izolacyjność cieplna UD 1,8 W/ (m²·K)* 1,7 W/ (m²·K)*

Klasa izolacyjności akustycznej II III

33 dB

Odporność na obciążenie wiatrowe klasa C2 - C3 klasa B1 - C1

Wodoszczelność klasa 3A - 6A* klasa 5A*

Przepuszczalność powietrza klasa 2 - 3 klasa 2

Siły operacyjne klasa 5

Zachowanie się pomiędzy różnymi 
klimatami

1(e) - 2(d)

* Wodoszczelność tylko z listwą progową z uszczelką

MZ

Funkcje 
dodatkowe
(z odpowiednim 
wyposażeniem,  
patrz strona 27)

Montaż w ścianach 
zewnętrznych
Oznakowane zgodnie 
z PN-EN 14351-1

Drzwi o zwiększonej 
odporności na 
włamanie
RC 2
(bez elementu górnego)

Drzwi o zwiększonej 
odporności na 
włamanie
RC 3
(bez elementu górnego)

RC 2

RC 3

NOWOŚĆ

LD
H

LD
H

LDB LDB

Budowa płyty drzwiowej
W drzwiach z izolacją cieplną i akustyczną płyta drzwiowa jest wypełniona wełną mineralną klejoną płasko  
na całej powierzchni. W drzwiach spełniających standardowe wymogi płyta drzwiowa posiada wkład papierowy  
o strukturze "plastra miodu" klejony płasko na całej powierzchni.

STU (ocynkowane) 1-skrzydłowe 2-skrzydłowe

Zakres wymiarów Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość

Wymiar przejścia w świetle
(LDB / LDH) 500 – 1465 640 – 3120 1000 – 2940 640 – 3120

Wymiar przejścia w świetle
Skrzydło przechodnie 500 – 1455

Zewnętrzny wymiar ramy - ościeżnica 
blokowa

610 – 1695 695 – 3235 1110 – 3170 695 – 3235

Wymiar zestawczy ościeżnica 
kątowa / obejmująca

540 – 1545 660 – 3160 1040 – 3020 660 – 3160

Wymiary zewnętrzne ramy:
Najmniejszy wymiar w połączeniu z ościeżnicą blokową o szerokości lica 55 mm (np. 62 / 55, 95 / 55),  
z ościeżnicą kątową o szerokości lica 20 mm
Największy wymiar w połączeniu z ościeżnicą blokową o szerokości lica 115 mm, z ościeżnicą kątową  
o szerokości lica 40 mm

Dane dotyczące wymiaru przejścia w świetle odnoszą się do otworu w świetle ościeżnicy.
Wymiar ten może się zmniejszyć przy otwieraniu skrzydła pod kątem 90° bądź ze względu na okucia drzwiowe.
Wszystkie dane zgodnie z aprobatą i możliwościami technicznymi. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić  
w zależności od typu ościeżnicy, szerokości lica lub stosunku wysokości do szerokości drzwi.
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Większa przejrzystość dzięki przeszkleniom
Warianty przeszklenia w profilach ze stali i stali nierdzewnej

Wszystkie wymiary w mm

Rama przeszklenia ze stali i stali nierdzewnej
Profile przeszklenia są standardowo wykonane z ocynkowanej  
stali i zagruntowane farbą proszkową w takim samym kolorze jak 
powierzchnia drzwi - w 7 kolorach preferowanych lub w dowolnym  
kolorze według palety RAL.

Na życzenie dostarczamy również profile wykonane ze szczotkowanej  
stali nierdzewnej V2 A, 1.4301 lub w kolorze różniącym się od koloru  
drzwi. Natomiast do architektonicznych rozwiązań o podwyższonym 
standardzie idealnie pasują profile przeszklenia w wykonaniu bezprzylgowym.

Nasadowy profil przeszklenia (standardowo)

Bezprzylgowy profil przeszklenia (opcjonalnie)

Nasadowy profil stalowy w kolorze białoszarym,  
RAL 9002 (standardowo)

Przeszklenie z nasadowym profilem stalowym bez widocznych wkrętów po stronie 
zawiasów, odpowiednim do mocowania przeszklenia prostokątnego lub okrągłego 
(standardowo)

Przeszklenie z bezprzylgowym profilem stalowym, odpowiednim do mocowania 
przeszklenia prostokątnego

Nasadowy profil ze stali nierdzewnej V2 A, 1.4301

Bezprzylgowy profil ze stali / stali nierdzewnej V2 A, 
1.4301

Wymiary w świetle

Wymiary w świetle

Szerokość fryzu

Szerokość fryzu15

46
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Wszystkie wymiary w mm

Standardowe wymiary przeszkleń są dostosowane 
proporcjonalnie do wielkości drzwi. Dzięki wąskim 
profilom drzwi mają bardzo atrakcyjny i jednolity wygląd. 
Klamki drzwiowe nie zachodzą na przeszklenie.

Przeszklenie ilustracja 0
Szerokość obrębu bocznego A: 270 mm
Wysokość cokołu B: 1400 mm

Przeszklenie ilustracja 1
Szerokość obrębu bocznego A: 270 mm
Wysokość cokołu B: 965 mm

Przeszklenie ilustracja 2
Szerokość obrębu bocznego A: 270 mm
Wysokość cokołu B: 965 mm

Przeszklenie według wyboru
Szerokość obrębu bocznego A: 215 mm
Wysokość cokołu B: patrz tabela poniżej

Znormo-
wana szer. 
zestawcza 
skrzydła 
drzwio-
wego

Ilustracja 0

Wymiary  
w świetle

Min. szer. 
skrzydła 
drzwiowego

750 215 × 385 / 635* 645

875 340 × 385 / 635* 770

1000 465 × 385 / 635* 895

1062,5 528 × 385 / 635* 958

1125 590 × 385 / 635* 1020

Przeszklenie według wyboru

Typ drzwi Wysokość 
cokołu B

Maks. 
wymiary  
w świetle

STU min. 215 1052 × 2691

Ilustracja 2

Wymiary  
w świetle

Min. szer. 
skrzydła 
drzwiowego

215 × 815 645

340 × 815 770

465 × 815 895

528 × 815 958

590 × 815 1020

Ilustracja 1

Wymiary  
w świetle

Min. szer. 
skrzydła 
drzwiowego

140 × 815 570

*od wysokości zestawczej 2250 mm

Przeszklenie ilustracja 3
Szerokość obrębu bocznego A: 270 mm
Wysokość cokołu B: 500 mm

Znormo-
wana szer. 
zestawcza 
skrzydła 
drzwio-
wego

Ilustracja 3

Wymiary  
w świetle

Min. szer. 
skrzydła 
drzwiowego

750 140 × 1280 645

675 140 × 1280 570

875 340 × 1280 770

1000 465 × 1280 895

1062,5 528 × 1280 958

1125 590 × 1280 1020

1250 715 × 1280 1145

Przeszklenie specjalne na zapytanie
Oprócz wyżej przedstawionych przeszkleń oferujemy na życzenie 
przeszklenia specjalne jedno- lub wieloszybowe w różnych kształtach 
i układach, w granicach dopuszczalnych szerokości obrębu bocznego, 
wysokości cokołów i wymiarów przeszkleń.

Przeszklenie okrągłe
Wymiar do osi przeszklenia: 1550 mm  
od dolnej krawędzi płyty drzwiowej  
do środka wycięcia pod przeszklenie

Przeszklenie okrągłe

Wymiary  
w świetle

Min. szer. 
skrzydła 
drzwiowego

Ø 400 830

Ø 500 930
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Konstrukcje drzwi na całej wysokości pomieszczenia
Dzięki stałym, zlicowanym elementom górnym

Dzięki stałym 
elementom górnym 
można tworzyć 
indywidualne 
aranżacje drzwi  
do danego obiektu, 
nawet na wysokości 
całego pomieszczenia. 
Harmonijny wygląd 
zapewniają pionowe 
profile ościeżnicy  
na całej wysokości 
konstrukcji drzwi  
z elementem górnym.

Wszystkie kratki 
wentylacyjne są 
wykonane ze stalowej 
blachy perforowanej 
umieszczonej wewnątrz 
ramy i zabezpieczonej 
przed przełożeniem 
dłoni.  
Kratki są ocynkowane  
i zagruntowane farbą 
proszkową w kolorze 
białoszarym (na bazie 
RAL 9002), a na 
życzenie mogą być  
też wykonane  
w kolorze wg RAL  
do wyboru lub ze stali 
nierdzewnej (V2 A). 
Oferta obejmuje także 
opcjonalne wersje 
wykonania kratek 
z siatką z ocynkowanej 
stali z oczkami 
o szerokości 1,4 mm, 
która chroni przed 
owadami.

Kratki wentylacyjne ze stali i stali nierdzewnej

Wielkość dowolna na życzenie
Szerokość obrębu 
bocznego A:

min. 215 mm

Szerokość: min. 250 mm
maks. 1140 mm

Wysokość: min. 250 mm
maks. 2395 mm

Wolny przekrój:
ok. 35 %

Wysokość kratki: 365 mm
Szerokość obrębu 
bocznego A:

min. 215 mm

Wysokość cokołu B: 215 mm

Z panelem ze stali / stali 
nierdzewnej

Z kratką wentylacyjną
(tylko w drzwiach wielofunkcyjnych 
STS / STU)

Stałe elementy górne ze stali i stali nierdzewnej

Stałe elementy górne - podsumowanie

STU

Stalowy panel ●

Kratka 
wentylacyjna

●

Wymiary

Wysokość 
elementu górnego 
min.

300

Wysokość 
elementu górnego 
maks.

1000

Wysokość 
zestawu maks.

3300

Wysokość drzwi 
maks.

2800

W drzwiach ze stałymi elementami górnymi nie można 
zastosować napędów.

Kratki wentylacyjne - podsumowanie

STU

Standardowo ●

Wielkość wg 
wyboru*

●

Wymiary standardowe

Szer. skrzydła drzwiowego

Wymiar 
zewnętrzny ramy

znormowana min.

305 × 365 750 655

430 × 365 875 780

555 × 365 1000 905

618 × 365 1062,5 967,5

690 × 365 1125 1030

805 × 365 1250 1155

* Prosimy uwzględnić maksymalną wielkość kratki 
wentylacyjnej.

Wszystkie wymiary w mm36



Zamknięcia rewizyjne
• do rozdzielaczy elektrycznych
• do przewodów rurowych
• do techniki klimatyzacji

Wersje wykonania
• klapa wielofunkcyjna
• z grubą przylgą
• wykonanie na wymiar

Montaż
• w ścianach każdego rodzaju
• zlicowany montaż do ściany (opcjonalnie)

Wyposażenie
• komplet zaokrąglonych klamek i okrągła rozeta
• bez kompletu klamek, widoczna tylko okrągła rozeta pod wkładkę 

patentową (opcjonalnie)
• zawiasy rolkowe 3D
• górny samozamykacz drzwiowy do ukrytego montażu po stronie 

bez zawiasów (opcjonalnie)

Kolorystyka / rodzaje powierzchni
• ocynkowana
• ocynkowana i zagruntowana farbą proszkową w kolorze 

białoszarym RAL 9002
• kolory wg RAL do wyboru i kolory specjalne z palety NCS
• stal nierdzewna

Klapy rewizyjne
W wersji wykonania z grubą przylgą

Klapa rewizyjna w wersji wykonania z grubą przylgą  
z kompletem klamek, zlicowany montaż do ściany

Klapa rewizyjna w bezprzylgowej wersji wykonania  
z kompletem klamek, zlicowany montaż do ściany  
(na zapytanie w Hörmann Polska)
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Napęd do drzwi Hörmann HDO 200 / 300*
Całkowicie dopasowany system – drzwi i napęd  
od jednego producenta

HDO 200 z listwą czujnikową

Automatyczne drzwi rozwierne Hörmann wyposażone w napęd HDO 200 mają 
uniwersalne zastosowanie. Dzięki cichej pracy idealnie nadają się do szpitali  
i biur. Nie mniej ważne znaczenie ma fakt, że wygodnie otwierane drzwi 
automatyczne eliminują bariery architektoniczne w przejściach. Jednocześnie 
funkcja regulacji prędkości gwarantuje, że drzwi otwierają się i zamykają ze stałą 
prędkością. Zintegrowany programator umożliwia wprowadzanie własnych 
ustawień odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Drzwi automatyczne można 
wygodnie obsługiwać za pomocą sterownika, czujnika radarowego / czujnika 
ruchu lub za pomocą urządzeń sterujących wykorzystujących technologię 
zdalnego sterowania radiowego BiSecur.

• Komfortowe otwieranie zapewnia przejścia bez barier architektonicznych
• Wszechstronne zastosowanie dzięki cichej pracy, np. w szpitalach i biurach
• Funkcja regulacji prędkości gwarantuje stałą prędkość otwierania i zamykania 

drzwi
• Tryby pracy: „Automatyczny”, „Stałe otwarcie”, „Noc”, „Zamknięty sklep”
• Zintegrowany programator dla trybu: „Wył.”, „Automatyczny” i „Stałe 

otwarcie”
• Obsługa za pomocą sterownika, czujnika radarowego / czujnika ruchu  

lub innych sterowników
• Opcjonalna obsługa z wykorzystaniem technologii zdalnego sterowania 

radiowego BiSecur za pomocą wszystkich nadajników, zdalnych sterowników 
radiowych, wewnętrznych sterowników radiowych i aplikacji BiSecur Hörmann

Drzwi i napęd od jednego producenta
Drzwi i napęd są oferowane jako gotowy, kompatybilny system. Drzwi i napęd  
są dostarczane od jednego producenta w komplecie z potrzebnym materiałem 
montażowym. Dzięki temu wykonanie montażu i uruchomienie drzwi jest o wiele 
prostsze i szybsze.

* Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się w Hörmann Polska lub u naszego  
partnera handlowego czy wybrane rozwiązanie może być zastosowane w Polsce
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Zestawienie zalet
• Zintegrowana centralka dymowa  

i szyna ślizgowa z czujnikiem
• Wszechstronne zastosowanie dzięki  

cichej pracy, np. w szpitalach i biurach
• Możliwość optymalnego dopasowania 

wszystkich parametrów drzwi, takich jak 
prędkość otwierania i zamykania, ogranicznik 
końcowy i czas zatrzymania w pozycji otwartej

• Funkcja regulacji prędkości gwarantuje stałą 
prędkość otwierania i zamykania drzwi

• Tryby pracy: „Automatyczny”, „Stałe 
otwarcie”, „Noc”, „Zamknięty sklep”

• Standardowa funkcja „push and go”, na 
życzenie możliwość włączania i wyłączania

• Zintegrowany programator dla trybu: „Wył.”, 
„Automatyczny” i „Stałe otwarcie”

• Obsługa za pomocą sterownika, czujnika 
radarowego / czujnika ruchu i innych, 
opcjonalna obsługa z wykorzystaniem 
technologii zdalnego sterowania radiowego 
BiSecur za pomocą wszystkich nadajników, 
zdalnych sterowników radiowych, 
wewnętrznych sterowników radiowych i 
aplikacji BiSecur Hörmann

• Opcjonalna magistrala CAN umożliwiająca 
realizację dodatkowych wymagań,  
np. funkcji śluzy

• Możliwość włączenia w systemy dróg 
ratunkowych, systemy kontroli dostępu, 
systemy automatyki BMS, a także systemy 
oddymiania, odprowadzania ciepła  
i doprowadzania powietrza

Zalecane do stosowania w budynkach 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

Ochrona ludzi

HDO 200 HDO 300

Szerokość 650 mm 720 mm

Wysokość 70 mm 70 mm

Głębokość 121 mm 130 mm

Ciężar 9 kg 11 kg

Szerokość drzwi 750 – 1400 mm 800 – 1600 mm

Wysokość drzwi do 2500 mm do 2500 mm

Ciężar drzwi do 200 kg 300 kg przy szerokości drzwi 
1400 mm
210 kg przy szerokości drzwi 
1600 mm

Montaż po stronie zawiasów,  
wersja ciągnąca skrzydło

Wykres wydajności HDO 200 / HDO 300

HDO 200 HDO 300

Montaż po stronie bez zawiasów,  
wersja dociskająca skrzydło
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Górny samozamykacz drzwiowy TS 4000

Górny samozamykacz drzwiowy TS 5000

HDC 35
Standardowy samozamykacz z szyną ślizgową do drzwi 
1-skrzydłowych

TS 4000
Samozamykacz z ramieniem i tłumieniem otwierania

TS 5000
Samozamykacz z szyną ślizgową i tłumieniem otwierania

TS 5000 EC-Line
Samozamykacz z szyną ślizgową - wysoki komfort 
użytkowania i duża siła zamykania (spełnia wymogi  
w zakresie dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zgodnie z DIN 18010 / DIN SPEC 1104)

TS 5000 ISM
Samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony  
w zintegrowaną regulację kolejności zamykania  
do drzwi 2-skrzydłowych

TS 5000 E
Samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony  
w blokadę elektromechaniczną

TS 5000 E-FS
Samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony  
w funkcję wysprzęglenia

TS 5000 E-ISM
Samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony  
w blokadę elektromechaniczną i zintegrowaną regulację 
kolejności zamykania do drzwi 2-skrzydłowych

Firma Hörmann oferuje do każdych drzwi właściwy górny samozamykacz z odpowiednim 
wyposażeniem: funkcją wysprzęglenia, centralką dymową lub blokadą elektromechaniczną. 
Oferowane wyposażenie przekonuje wysoką jakością, komfortem obsługi i wzornictwem na 
najwyższym poziomie.

Górne samozamykacze drzwiowe Hörmann
Rozwiązania odpowiednie w każdej sytuacji

Górny samozamykacz drzwiowy 
HDC 35
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Górny samozamykacz drzwiowy TS 83

Górny samozamykacz drzwiowy TS 93 / TS 99

Zintegrowany górny samozamykacz drzwiowy ITS 96

TS 83
Samozamykacz z ramieniem i tłumieniem otwierania

TS 93
Samozamykacz z szyną ślizgową i tłumieniem otwierania

TS 93 GSR
Samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony  
w regulację kolejności zamykania i szynę ślizgową  
na całej szerokości drzwi

TS 93 GSR EMF2
Samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony  
w regulację kolejności zamykania i blokadę 
elektromagnetyczną w obu skrzydłach drzwiowych

ITS 96
Zintegrowany samozamykacz z szyną ślizgową

ITS 96 GSR
Zintegrowany samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony 
w regulację kolejności zamykania

ITS 96 EMF
Zintegrowany samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony 
w blokadę elektromagnetyczną

TS 99 FL
Samozamykacz z szyną ślizgową wyposażony w regulację 
kolejności zamykania, blokadę elektromagnetyczną w 
skrzydle stałym i dodatkową funkcję wysprzęglenia skrzydła 
przechodniego
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Komplet klamek przeciwpożarowych D-110
Z łożyskiem ślizgowym z aluminium lub stali nierdzewnej
Z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej

Komplet klamek przeciwpożarowych D-190
Z łożyskiem ślizgowym ze stali nierdzewnej

Komplet klamek przeciwpożarowych D-210
Z łożyskiem ślizgowym z aluminium lub stali nierdzewnej

Komplet klamek przeciwpożarowych D-310
Z łożyskiem ślizgowym z aluminium lub stali nierdzewnej
Z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej

Komplet klamek przeciwpożarowych D-330
Z łożyskiem ślizgowym z aluminium lub stali nierdzewnej
Z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej

Komplet klamek przeciwpożarowych D-410
Z łożyskiem ślizgowym z aluminium lub stali nierdzewnej
Z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej

Komplet klamek przeciwpożarowych D-490
Z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej

Komplet klamek przeciwpożarowych D-510
Z łożyskiem ślizgowym z aluminium lub stali nierdzewnej
Z łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-490

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-330

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-210

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-110

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-510

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-410

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-310

Komplet klamek 
przeciwpożarowych D-190

Komplety klamek
Według indywidualnych potrzeb i upodobań

Drzwi Hörmann ze stali i stali nierdzewnej są standardowo 
wyposażone w klamki z okrągłą rozetą z tworzywa 
sztucznego w kolorze czarnym przystosowane pod wkładkę 
patentową. Opcjonalnie dostarczamy również wysokiej 
jakości klamki obiektowe z aluminium lub stali nierdzewnej.
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Sztanga przeciwpaniczna Hörmann (pushbar)

• Ramiona dźwigni o bardzo dużym kącie wygięcia 
umożliwiają zastosowanie sterowanych elektronicznie 
wkładek patentowych i ich bezproblemową obsługę

• Bardzo stabilny uchwyt
• Wykończenia powierzchni: stal nierdzewna, malowana  

w kolorze srebrnego aluminium F1, malowana w kolorze 
czarnym / czerwonym (na bazie EPN 900 IV Alu)

• Badany wg PN-EN 1125, PN-EN 1634, PN-EN 1191

Dźwignia przeciwpaniczna Hörmann (touchbar)

• Stosowana jako system zamknięcia zgodnie  
z PN-EN 1125

• Wykończenia powierzchni: stal nierdzewna, malowana  
w kolorze aluminium F1,

• Badana wg PN-EN 1125, PN-EN 1634

Ograniczniki drzwiowe BS mocowane do posadzki
stal nierdzewna

Ograniczniki drzwiowe WS mocowane do ściany
stal nierdzewna

Ogranicznik drzwiowy BS 55

Ogranicznik drzwiowy BS 45

Ogranicznik drzwiowy WS 46

Ogranicznik drzwiowy WS 76

Ogranicznik drzwiowy BS 44

Ogranicznik drzwiowy BS 65

Ogranicznik drzwiowy WS 96

Ogranicznik drzwiowy WS 82

Zamknięcia przeciwpaniczne / ograniczniki drzwiowe
Kompletne wyposażenie drzwi
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BRB = LWB – 10BRB = LWB – 10

BRB = LWB – 10

BRB = LWB – 10BRB = LWB – 10

BRB = LWB – 10

LZB = BRB – 110

LZB = BRB – 150

LZB = BRB – 200LZB = BRB – 200

LZB = BRB – 150

LZB = BRB – 110
LDB = BRB – 139LDB = BRB – 139

LDB = BRB – 179

LDB = BRB – 229LDB = BRB – 229

LDB = BRB – 179

RAMB RAMB

RAMB

RAMBRAMB

RAMB

95
10

5

10
5

62

min. 5
min. 5

min. 5

min. 5
min. 5

55 55 55

75

100100

55

75

100100

7575

27
27

62 95

72

4747

29±3 29±3

29±3

29±329±3

29±3

Szerokości przejścia w świetle - ościeżnice blokowe, drzwi STU
Drzwi otwierane pod kątem 90° - bez uwzględnienia okuć

Ościeżnica blokowa 62 / 55 (STU) Ościeżnica blokowa 95 / 55 (STU)

Ościeżnica blokowa 95 / 75 (STU)

Ościeżnica blokowa 105 / 100 (STU) 
ściany z paneli do hal

Ościeżnica blokowa 105 / 100 (STU)

Ościeżnica blokowa 62 / 75 (STU)

Wszystkie wymiary w mm44



Wszystkie wymiary w mm

BRB = LWB – 10BRB = LWB – 10
LZB = BRB – 40LZB = BRB – 40

BRB = LWB – 10

BRB = LW – 10

BRB = LWB – 10

BRB

LDB = BRB – 69LDB = BRB – 109

LZB = BRB – 40

LZB = BRB – 110

LZB = BRB – 80

LZB = BRB – 190

RAMBRAMB

LWBLWB

RAMB

62 40

2040

40

22

5555

40

90

22

2040

4040

95 95

22
42

9595

29±329±3

Szerokości przejścia w świetle - ościeżnice kątowe i obejmujące, 
drzwi STU
Drzwi otwierane pod kątem 90° - bez uwzględnienia okuć

Ościeżnica kątowa 20 - wykonanie 
indywidualne (STU)

Ościeżnica kątowa 40 - wykonanie 
standardowe (STU)

2-warstwowa ościeżnica obejmująca 
(STU)

Ościeżnica z podwójną przylgą (STU)

Ościeżnica obejmująca (STU)

Wysunięta ościeżnica (STU)
(tylko do drzwi MZ)

LDB = BRB – 69

LDB = BRB – 139

RAMB

LDB = BRB – 109

LDB = BRB – 219

29±3

42±3

29±3

29±3

min. 5
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Szybki serwis związany z kontrolą,  
konserwacją i naprawą
Nasza gęsta sieć punktów serwisowych gwarantuje klientom  
szybki kontakt z firmą – jesteśmy do Państwa dyspozycji

Oferta produktów Hörmann
Wszystkie elementy do budownictwa obiektowego od jednego producenta

* brak dokumentów dopuszczających  
do stosowania na rynku polskim

Bramy segmentowe

Bramy i kraty rolowane

Bramy szybkobieżne

Technika przeładunku

Bramy przesuwne  
ze stali i stali nierdzewnej

Drzwi obiektowe  
ze stali i aluminium

Drzwi ze stali i stali nierdzewnej

Ościeżnice stalowe z wysokiej 
jakości drewnianymi wielofunk-
cyjnymi drzwiami Schörghuber

Elementy w konstrukcji ramowej 
z pełnym przeszkleniem*

Automatyczne drzwi przesuwne*

Okna w ścianach wewnętrznych*

Bramy do garaży zbiorczych

Systemy kontroli dostępu
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Szybki serwis związany z kontrolą,  
konserwacją i naprawą
Nasza gęsta sieć punktów serwisowych gwarantuje klientom  
szybki kontakt z firmą – jesteśmy do Państwa dyspozycji

Oferta produktów Hörmann
Wszystkie elementy do budownictwa obiektowego od jednego producenta

* brak dokumentów dopuszczających  
do stosowania na rynku polskim

Bramy segmentowe

Bramy i kraty rolowane

Bramy szybkobieżne

Technika przeładunku

Bramy przesuwne  
ze stali i stali nierdzewnej

Drzwi obiektowe  
ze stali i aluminium

Drzwi ze stali i stali nierdzewnej

Ościeżnice stalowe z wysokiej 
jakości drewnianymi wielofunk-
cyjnymi drzwiami Schörghuber

Elementy w konstrukcji ramowej 
z pełnym przeszkleniem*

Automatyczne drzwi przesuwne*

Okna w ścianach wewnętrznych*

Bramy do garaży zbiorczych

Systemy kontroli dostępu
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej  

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.  

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie  

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji  

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Azji sprawia,  

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,  

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann Beijing, Chiny

Shakti Hörmann Ltd., Indie


