
HORMANN DURVJU
KATALOGS

2 0 2 3



RAL 9016 Balts

RAL 9006 Alumīnija balts 

CH 907 Alumīnija pelēks 

CH 703 Metālisks antracīts 

RAL 7016 Antracīta pelēks 

RAL 9005 Melns

RAL 8028 Augsnes brūns

Decograin Zelta ozols 

Decograin Tumšais ozols 

Decograin Nakts ozols

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230 × 2180 mm un vēršanos uz iekšu.
**Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas, kas būs pieskaņotas Jūsu izvēlētajai RenoMatic garāžu vārtu Planar virsmai
(skatīt 5. lpp.).

• 65 mm bieza tērauda durvju vērtne 
• Augsta siltumizolācija ar 
UD koeficientu līdz 0,87 W/(m²·K)*
• Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 

875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 
2250mm (bez papildus piemaksas) 
• Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru
• Par papildus piemaksu iespējams pasūtīt sānu 
un augšējo daļu
RC 2 drošības aprīko-
RC2jums komplektācijā  

Akcijā

Thermo65 

Akcijas krāsas **

Akcijā 

Thermo65 

Dekoratīvās apdares

Motīvs 010 Motīvs 015 Motīvs 515 Motīvs 700S Motīvs 810S Motīvs 900S

Tērauda /
alumīnija 
mājas ārdurvis
Thermo65 RC2

bez stiklojuma

 
no 

ar stiklojumu 

no 1620 € 1910 € 

Piemaksa

190 € *



Motīvs 700A

Ārējais rokturis
HB 38-2

Motīvs 750F

Noliecamo rokturu
komplekts 
ES 0 / ES 1 

RAL 9016 Balts

RAL 7016 Antracīta pelēks

RAL 8028 Augsnes brūns

Decograin Zelta ozols 

Decograin Tumšais ozols 

Decograin Nakts ozols 

Decograin CH 703 Metālisks 
antracīts 

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 700A
ar izmēru 1230 × 2180 mm un vēršanos uz iekšu.

Tērauda /
alumīnija 
mājas ārdurvis
Thermo65

Akcijā 

Thermo65 

Bez piemaksas 

Akcijas krāsas 

Dekoratīvās apdares 

• 65 mm bieza tērauda durvju vērtne 
• Augsta siltumizolācija ar 
UD koeficientu līdz 0,98 W/(m²·K)*
• Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 

875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 
2250mm (bez papildus piemaksas) 
• Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru

Skaists rokturis padara durvis vizuāli
pievilcīgākas. Izvēlieties: 

ar stiklojumu 

no 1695 € 



Motīvs 010

Tērauda / 
alumīnija 
durvis Edition46

Vācu ugunsdrošās durvis T30 H8-5
2

Akcijā 

Edition46 

• 46 mm bieza tērauda durvju vērtne 

• UD-koeficients līdz 1,1 W/(m²·K)
• Noliecamo vai kombinēto rokturu komplekts ar 
rozeti
• Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 

875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm 
līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)
• Vēršanās tikai uz iekšu

Hörmann ugunsdrošās durvis EI30 
Jūsu apkures telpai vai garāžai!
• Pilnībā nokomplektēta furnitūra 
• Var būt uzstādītas ar slieksni vai bez tā
• Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
• Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
• Īpaši piemērotas apkures telpām 
• Kā durvis no mājas uz garāžu
• Akcijas izmēri: 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Akcijas krāsas

Ar divusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra 
kārba, 4 pusējais blīvējums, iekaļamā slēdzene, divas drošības tapas,
nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzenes cilindrs ar 3 
atslēgām.

Akcijā 

Ugunsdrošās 
durvis T30 H8-5

RAL 9016 Balts

RAL 9006 Alumīnija balts 

CH 907 Alumīnija pelēks 

CH 703 Metālisks antracīts 

RAL 7016 Antracīta pelēks 

RAL 9005 Melns

RAL 8028 Augsnes brūns

bez stiklojuma

 
tikai 

tikai 

950 €

445 € 


