Drzwi boczne

Do każdej bramy takie same drzwi

Gotowy do montażu zestaw drzwiowy
Drzwi boczne Hörmann są gotowe do montażu i posiadają następujące wyposażenie:
zamek wpuszczany z wkładką patentową, komplet zaokrąglonych klamek z owalnymi
rozetami oraz zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach. Rama płyty drzwiowej składa się
z profili aluminiowych odpornych na działanie warunków atmosferycznych
(grubość konstrukcji 60 mm) i posiada uszczelnienie na całym obwodzie.
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Drzwi boczne go garażu

2-skrzydłowe
drzwi boczne do garażu

Wersje wykonania:
Ościeżnica blokowa z aluminium
Ościeżnica kątowa z aluminium

Szeroka rama skrzydła

Komplet klamek
Oferta obejmuje standardowe klamki lub
opcjonalne komplety okuć – dwie klamki
bądź klamka z gałką w wielu wariantach
materiałowych (na zdjęciu komplet klamek
ze stali nierdzewnej).

Szeroka rama skrzydła, drzwi otwierane na zewnątrz

Ocieplana wersja wykonania
Drzwi dostępne są także w wersji TopComfort NT80-2
z profilem ramy z przegrodą termiczną.

Alternatywne
drzwi boczne –
drzwi
wielofunkcyjne
MZ Thermo

Dopasowany wygląd
W drzwiach bocznych Decograin
powierzchnia ramy, ościeżnicy i skrzydła
drzwiowego ma identyczne wykończenie,
co pozwala uzyskać harmonijny wygląd
całości.

Zewnętrzne drzwi
z przegrodą termiczną
i najlepszym
współczynnikiem
izolacyjności cieplnej
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Nowe kolory preferowane
i nowa okleina Winchester Oak
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Odporność na włamanie
Ryglowanie 3-punktowe stanowi
wyposażenie specjalne do profilu typu 2
z zapadką, ryglem, 2 hakami zamykającymi
i rozetą o zwiększonej odporności
na włamanie.
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Więcej informacji można uzyskać u partnerów
handlowych firmy Hörmann lub przeczytać w danych
montażowych na stronie 82 / 83.

Drzwi dla domu
Najwyższa jakość od piwnicy aż po dach
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Wąska rama skrzydła

Wersje wykonania:
Ościeżnica blokowa z aluminium
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• Współczynnik U
drzwi = 1,2 W/(m²·K)
• Opcjonalnie dostępne
w klasie RC 2 jako
wersja KSI Thermo.

Więcej informacji znajdą
Państwo w prospekcie
„Drzwi dla domu”.
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