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drošība

Thermo65 / Thermo46  
 mājas ārdurvis un ieejas durvis
JAUNUMS: Eleganti durvju vērtnē integrēts pirkstu nospiedumu lasītājs
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Attēlos redzamajām krāsām un virsmām ar iespiešanas tehniku saistītu iemeslu 
dēļ nav saistoša spēka.

Šajā katalogā aprakstītie un attēlos redzamie izstrādājumi, kā arī aprīkojuma 
elementi daļēji ir speciālais aprīkojums, kas standarta variantā nav pieejams  
un kam tiek piemērots uzcenojums, – atkarībā no aprīkojuma varianta.  
Par konkrēto durvju aprīkojumu jautājiet Hörmann sadarbības partnerim, 
atsaucoties uz aktuālo cenu lapu.

Apraksti un attēli, kā arī informācija par piegādes apjomu, aprīkojumu un krāsu 
toņiem atbilst iespiešanas brīdī pieejamajai informācijai.
Paturam tiesības veikt izmaiņas, kā arī ir iespējamas kļūdas.

Autortiesības aizsargātas. Pavairošana (arī daļēji) atļauta tikai ar mūsu piekrišanu.

 ◀ Thermo65 motīvs 700 Decograin Zelta ozols izpildījumā ar nerūsējošā 
tērauda rokturi HB 38-2, ar sānu daļām
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Mājās ir vislabāk

Kas gan var būt labāk, kā pēc darba dienas 

pārnākt mājās, pavadīt laiku kopā ar ģimeni 

un izbaudīt ģimenes atmosfēru? Kopīgas 

maltītes, spēļu vakari vai televīzijas  

pārraižu skatīšanās omulīgā gaisotnē.  

Lai bez rūpēm izbaudītu laiku kopā  

ar saviem mīļajiem, Jums savās mājās 

vienmēr ir jājūtas labi un droši.

Hörmann Thermo65 mājas ārdurvis  

un Thermo46 ieejas durvis spēj vienkāršā 

veidā Jums šo labo sajūtu sniegt.  

To nodrošina kvalitātes ziņā augstvērtīgi 

būvelementi, kas pārliecina ar optimālu 

siltumizolāciju, uzticamu drošības sistēmu, 

plašu motīvu izvēli un pievilcīgu cenas  

un pakalpojuma attiecību. Nākamajās 

lappusēs Jūs pavisam noteikti atradīsiet 

Hörmann durvis, kas atbildīs visām Jūsu 

vēlmēm un prasībām.

Thermo65 motīvs 750 Decograin metāliska antracīta CH 703 izpildījumā, 
nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar sānu daļām ▶
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Mājas ārdurvju konstrukciju uzņēmums Hörmann 
izstrādā un izgatavo savā ražotnē. Šajā nolūkā 
mūsu augsti kvalificētie darbinieki intensīvi  
strādā pie jauniem izstrādājumiem, pastāvīgiem 
pilnveidojumiem un detaļu uzlabojumiem. Šādi  
tiek izstrādāti patenti un radītas unikālas  
pozīcijas tirgū. Pateicoties ilgtermiņa pārbaudēm 
reālos apstākļos, tiek iegūti pilnībā pārdomāti 
standarta veida izstrādājumi atbilstoši 
Hörmann kvalitātes prasībām.

Augstas kvalitātes 
izstrādājumi no Vācijas

L A B I  I E M E S L I ,  L A I  I Z V Ē L Ē T O S  H Ö R M A N N

„Laba slava jānopelna 
ar darbu.“ August Hörmann

Gluži kā īstenojot uzņēmuma dibinātāja 

ieceri, vārds „Hörmann“ mūsu klientiem 

nozīmē īstu zīmola kvalitāti, kas izriet  

no gadu gaitā uzkrātas pieredzes un 

speciālajām zināšanām. Tas iespējams 

tāpēc, ka mūsu ģimenes uzņēmums  

kā būvelementu speciālists var atskatīties 

jau uz vairāk nekā 80 gadu ilgu pieredzi 

un sevi jau no paša sākuma redz kā Jūsu 

partneri celtniecības un modernizēšanas 

jomā. Ne velti Hörmann mājas ārdurvju 

ražošanas nozarē tiek uzskatīts  

par vienu veiksmīgākajiem ražotājiem 

Eiropas tirgū. Šie fakti noteikti sniegs 

Jums labu sajūtu, iegādājoties kādas  

no Hörmann piedāvātajām mājas 

ārdurvīm vai ieejas durvīm.

Made in Germany

1
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Hörmann KG 
 
 

bezieht im Jahr 2018 80.151.862 kWh naturstrom – zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. 
 

Dadurch ersparen Sie der Umwelt unter anderem 32.061 g Atommüll und 37.752 Tonnen CO2 im Vergleich 
zum deutschen Strommix. Letzteres entspricht etwa dem Klimaschutzeffekt von 328.274 Bäumen. 

 
Mit dem Bezug von naturstrom unterstützen Sie außerdem den Ausbau der Erneuerbaren Energien: Durch die 
garantierte NATURSTROM-Förderung wurden bereits mehr als 300 neue Öko-Kraftwerke gebaut. 2017 haben 
wir beispielsweise bei Wattendorf unseren bislang größten Windpark in Betrieb genommen, in Hallerndorf 
Bayerns größte Solarthermie-Anlage in Kombination mit einem Nahwärmenetz umgesetzt und bundesweit 

zahlreiche innovative Mieterstromprojekte realisiert. 
 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Engagement für eine saubere, sichere und zukunftsfähige 
Energieversorgung in Deutschland. 

Ein Unternehmen  
der ALBA Group* Quelle: Fraunhofer UMSICHT

Certificate resources SAVED 
2017

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
hat im Jahr 2017 die folgenden Wertstoffe verwertet:

Stoffstrom

Stahl PE/PP/gemischte Kunststoffe Papier/Pappe/Karton
Elektroaltgeräte Leichtverpackungen Holz

Durch das Recycling dieser Stoffströme wurden rechnerisch
14.354 Tonnen Ressourcen und

zusätzlich 2.009 Tonnen Treibhausgase eingespart.*

Wir danken im Namen von Umwelt- und Klimaschutz! 
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Markus Müller-Drexel 
Geschäftsführer 

ppa. Frank Kurrat 
Geschäftsbereichsleiter 

#IS_A3_D_Sammel_0.indd   2 08.08.2018   11:48:35

GADU
garantija

Mēs esam pārliecināti par saviem izstrādājumiem 
un savu bezkompromisa kvalitātes nodrošināšanu. 
Tāpēc Hörmann Jums sniegs 5 gadu garantiju 
visām mājas ārdurvīm un ieejas durvīm 
Thermo65 / Thermo46.

Hörmann virzās uz priekšu, rādot labu piemēru. 
Tāpēc uzņēmums sava enerģijas patēriņa 
segšanai izmanto 100 % ekoloģiski iegūtu 
elektroenerģiju. Apvienojumā ar inteliģentu  
un sertificētu enerģijas pārvaldības sistēmu, 
CO² neitrāliem pasta sūtījumiem, kā arī 
materiālu otrreizējo pārstrādi gadā tiek 
ietaupīts vairāk nekā 40000 tonnu CO².  
Un visbeidzot – Hörmann piedāvā 
izstrādājumus ilgtspējīgai būvniecībai.

Mājas ārdurvis  
vairākām paaudzēm

Fokuss  
uz nākotni

* Detalizēts garantijas noteikumu apraksts ir pieejams 
interneta vietnē: www.hoermann.com
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L A B I  I E M E S L I ,  L A I  I Z V Ē L Ē T O S  H Ö R M A N N

* Atkarībā no durvju izmēra. Norādītās vērtības attiecas  
uz RAM 1230 × 2180 mm

Thermo65 un Thermo46 durvis sniegs Jums iespēju 
savus viesus sagaidīt izsmalcināti un cēli – vienalga, 
vai pie galvenajām, vai arī sānu ieejas durvīm.  
No iekšpuses un ārpuses monolītā durvju vērtne, 
ko raksturo skaists formu plūdums un iekšpusē 
uzstādīts vērtnes profils, atbilst visaugstākā 
līmeņa dizaina prasībām. Durvju iekšskats  
(attēls 30. lpp.) ideāli harmonizēs ar Jūsu mājokļa 
iekšdurvīm.

4
Pateicoties siltumizolācijas koeficientam līdz 
apm. 1,1 W/ (m²·K)*, Thermo46 Jūsu mājoklim 
nodrošinās efektīvu siltumizolāciju. Thermo65 
ārdurvis ar siltumizolācijas koeficientu līdz 
apm. 0,87 W/ (m²·K)* siltumizolāciju padarīs 
vēl efektīvāku. Tādējādi Jūs ilglaicīgi spēsiet 
ietaupīt enerģiju un sniegt savu ieguldījumu 
apkārtējās vides saudzēšanā.

5Durvju vērtne bez redzama 
vērtnes profila

Augsta  
siltumizolācija

Citu ražotāju ārdurvju 
iekšskats ar redzamu  
vērtnes profilu un stikla 
stiprinājuma līstēm

Citu ražotāju ārdurvju ārskats 
ar redzamu vērtnes profilu
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Tikai pie Hörmann

Jums un Jūsu ģimenei savās mājās ir jājūtas droši. 
Tāpēc mūsu Thermo65 / Thermo46 durvis  
ir aprīkotas ar standarta daudzpunktu slēdzeni.

Lai drošības līmeni paaugstinātu vēl vairāk, daudzi 
Thermo46 durvju motīvi un daudzas Thermo65 
ārdurvis (arī ar sānu daļām un virslogiem) pēc 
izvēles ir pieejamas ar drošības aprīkojumu 
RC 2 aizsardzībai pret ielaušanos.

6 7Pret ielaušanos izturīgs 
slēgmehānisms

Drošs  
stiklojums

Standarta variantā ar 8 mm 
laminēto aizsargstiklu  
iekšpusē un ārpusē

Attiecībā uz aizsardzību pret nelaimes 
gadījumiem un durvju uzlaušanu Hörmann 
ārdurvis atbilst visstingrākajām prasībām. 
Laminētais aizsargstikls trīskāršā izolējošā 
stiklojuma ārpusē sniedz maksimālu drošību. 
Gadījumā, ja stikls tomēr saplīst, stikla lauskas 
tiek sasaistītas iekšpusē, tādējādi gandrīz 
pilnībā izslēdzot savainošanās risku. Turklāt 
laminētais aizsargstikls nodrošina lielāku 
aizsardzību pret ielaušanos, jo tiek samazināta 
iespēja izbāzt roku cauri stiklam.
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RC 2
Sertificēta
drošība

Siltumizolācijas 
koeficients apm.

W/(m²·K)*
0,87

P I E D Ā V Ā J U M U  PĀ R S K AT S

65 mm

Pateicoties monolītajam iekšskatam, augstvērtīgās Thermo65 durvis 
lieliski harmonēs ar jūsu mājokļa koka iekšdurvīm. Tādējādi Jūs visa 
mūža garumā varēsiet izbaudīt no dažādiem materiāliem izgatavotu 
durvju vienādo kopskatu.

Konstrukcija

• Monolīta, 65 mm bieza tērauda durvju vērtne ar iekšpusē 
uzstādītu vērtnes profilu un biezās ieloces izpildījumu  
elegantam durvju izskatam

• Augstāka stabilitāte un siltumizolācija, pateicoties termiski 
atdalītam un no kompozītmateriāla izgatavotam vērtnes profilam

• Termiski atdalīta 80 mm alumīnija kārba un 20 mm augsts, termiski 
atdalīts alumīnija-plastmasas slieksnis augstai siltumizolācijai

• Trīskāršs blīvējums nodrošina optimālu aizsardzību pret lietu,  
vēju un netīrumiem

• Trīskāršs izolējošs stiklojums ar abpusēju aizsargstiklu gandrīz 
pilnībā izslēdz savainošanās risku, ja stikls plīst

• Pēc izvēles ar RC 2 drošības aprīkojumu** papildu drošībai

Atbilst visām energotaupības regulas prasībām

Piemērotas montāžai bez aukstuma tiltiem

Siltumizolācijas koeficients apm. 0,87 W/ (m²·K)*

Tērauda / alumīnija mājas 
ārdurvis Thermo65

* Pārbaudīts 
pētniecības institūtā 
IFT Rosenheim; 
durvju izmērs 
RAM 1230 × 2180 mm

** Nav paredzēts 
modeļiem THP 410S, 
430E, 600S

Pēc izvēles
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Siltumizolācijas
koeficients apm.

W/(m²·K)*
1,1 RC 2

Sertificēta
drošība

Lai nodrošinātu harmonisku Jūsu mājokļa ieejas durvju un dzīvojamo telpu 
iekšdurvju kopskatu, Thermo46 durvis tiek piegādātas ar monolītu vērtni.

Konstrukcija

• Monolīta, 46 mm bieza tērauda durvju vērtne ar iekšpusē uzstādītu 
vērtnes profilu un biezās ieloces izpildījumu elegantam durvju izskatam

• Laba stabilitāte un siltumizolācija, pateicoties termiski atdalītam  
un no kompozītmateriāla izgatavotam vērtnes profilam

• Termiski atdalīta 60 mm alumīnija kārba un 20 mm augsts, termiski 
atdalīts alumīnija-plastmasas slieksnis labai siltumizolācijai

• Divkāršs blīvējums nodrošina labu aizsardzību pret lietu,  
vēju un netīrumiem

• Divkāršs izolējošs stiklojums ar abpusēju aizsargstiklu gandrīz pilnībā 
izslēdz savainošanās risku, ja stikls plīst

• Pēc izvēles ar RC 2 drošības aprīkojumu papildu drošībai**

Atbilst visām energotaupības regulas prasībām

Piemērotas montāžai bez aukstuma tiltiem

Siltumizolācijas koeficients apm. 1,1 W/ (m²·K)*

46 mm

Tērauda / alumīnija ieejas 
durvis Thermo46

* Pārbaudīts pētniecības 
institūtā IFT Rosenheim; 
durvju izmērs 
RAM 1230 × 2180 mm

** Nav paredzēts modeļiem 
TPS 020S, 025S, 030S, 
040S, 200I, 400I

Pēc izvēles
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Mājas ārdurvis sirsnīgai 
sagaidīšanai

Mājas ārdurvis Thermo65 piedāvā visu, kas 

raksturo labas mājas ārdurvis. Monolītā, 65 mm 

biezā tērauda durvju vērtne ar PU cieto putu 

pildījumu un iekšpusē uzstādītu vērtnes profilu  

no kompozītmateriāla, kā arī termiski atdalītā 

alumīnija kārba nodrošina to, ka aukstums paliek 

viņpus durvīm. Pateicoties siltumizolācijas 

koeficientam līdz apm. 0,87 W/ (m²·K), durvis 

Thermo65 raksturo laba siltumizolācija. Durvis 

standarta variantā ir aprīkotas ar piecpunktu 

drošības slēdzeni, nodrošinot to, ka Jūs savās 

mājās varēsiet justies droši un pasargāti. Lielākā  

daļa Thermo65 motīvu pēc izvēles ir pieejami  

ar RC 2 drošības aprīkojumu – vēl drošākai sajūtai 

savās mājās.

No mūsu 14 pievilcīgajiem motīviem izvēlieties 

savu sapņu motīvu un piešķiriet tam individuālu 

izskatu, izvēloties kādu no mūsu piedāvātajiem 

17 klientu iecienītākajiem krāsu toņiem  

un 5 Decograin dekoratīvajām virsmām.

T H E R M O 6 5

 ◀ Thermo65 motīvs 010 Decograin Zelta ozols izpildījumā ar nerūsējošā tērauda rokturi 
HB 38-2, ar sānu daļām
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T H E R M O 6 5

Motīvs 010
Decograin Zelta ozols, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2,  
sānu daļas ar Satinato stiklojumu

Unikāls dizains, individuāls sti ls
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Motīvs 015
Decograin metālisks 
antracīts CH 703 ar 
papildinošiem elementiem 
400. att., nerūsējošā tērauda 
izskatā, nerūsējošā tērauda  
rokturis HB 14-2

Motīvs 010
Klientu iecienīta pelēka 
alumīnija krāsa RAL 9007, 
nerūsējošā tērauda 
papildinājums 751. att., 
nerūsējošā tērauda  
rokturis HB 14-2

Motīvs 015
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
nerūsējošā tērauda  
rokturis HB 14-2

Motīvs 600S
Decograin Vinčesteras ozols, nerūsējošā tērauda 
rokturis HB 38-2, piegulošs Satinato stiklojums, 
sānu daļas ar Satinato stiklojumu

Motīvs 515
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 14-2
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T H E R M O 6 5

 ▲ Thermo65 motīvs 515 Decograin metāliska antracīta CH 703 izpildījumā ar sānu daļām
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 ▼ Thermo65 motīvs 010 Decograin metāliska antracīta CH 703 izpildījumā, atveramas uz āru (papildiespēja), ar sānu daļām

 ▶ Thermo65 motīvs 
820S Decograin 
Tumšais ozols 
izpildījumā, ar  
sānu daļām 17



T H E R M O 6 5

Acīmredzama elegance

Motīvs 700B
Klientu iecienīta krāsa Decograin metālisks antracīts CH 703,  
nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu  
apstrādāts stiklojums ar 7 caurspīdīgām joslām
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Motīvs 850B
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 38-2,  
ar smilšu strūklu  
apstrādāts stiklojums  
ar 7 caurspīdīgām joslām

Motīvs 900D
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 38-2,  
ar smilšu strūklu  
apstrādāts stiklojums  
ar 4 caurspīdīgām joslām

Motīvs 820S ■ JAUNUMS
Decograin Zelta ozols, 
nerūsējošā tērauda  
rokturis HB 38-2,  
Satinato stiklojums

Motīvs 810E
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 38-2,  
ar smilšu strūklu apstrādāts 
stiklojums ar caurspīdīgām 
joslām (kvadrātveida)

Motīvs 750C
Klientu iecienīta 
purpursarkana krāsa 
RAL 3004, zīdaini matēta, 
nerūsējošā tērauda rokturis 
HB 38-2, ar smilšu strūklu 
apstrādāts stiklojums  
ar 5 caurspīdīgām joslām

Motīvs 800S
Klientu iecienīta pelēkā  
krāsa RAL 7040, zīdaini 
matēta, nerūsējošā  
tērauda rokturis HB 38-2,  
Satinato stiklojums
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T H E R M O 6 5
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Motīvs 410S
Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, 
stiklojums Satinato

Motīvs 430E
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 14-2, 
stiklojums ar caurspīdīgām 
joslām (rāmis)

Motīvs 100
Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, 
Satinato stiklojums ar caurspīdīgām joslām

 ◀ Motīvs 100 klientu iecienītā augsnes brūnā krāsā RAL 8028, zīdaini matēta 21
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Ļaujiet Jūsu mājas ieejas 
durvīm piesaistīt skatienus

Thermo46 durvis Jums piedāvā visu, kas raksturo 

kvalitatīvas ieejas durvis. Pateicoties siltumcaurlaidības 

koeficientam līdz apm. 1,1 W/ (m²·K), Thermo46 

durvis spēj nodrošināt efektīvu siltumizolāciju.  

Arī attiecībā uz drošību šīm ieejas durvīm piemīt 

labas īpašības, ko nodrošina sērijveidā pieejamā 

pieckāršā drošības slēdzene. Daži motīvi  

pēc izvēles ir pieejami ar RC 2 drošības 

aprīkojumu – vēl labākai sajūtai savās mājās.

No 13 durvju motīviem izvēlieties savu favorītu – 

no moderna līdz pat klasiskam. Izmantojot 

dažādus krāsu toņus, stiklojumus, sānu elementus 

un virslogus, Jūs atbilstoši savai gaumei savām 

Hörmann durvīm varat piešķirt individuālu nokrāsu.

T H E R M O 4 6

 ◀ Motīvs 015 standarta augstas izturības baltā krāsā RAL 9016, nerūsējošā tērauda rokturis 
HB 14-2, ar sānu daļām
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Motīvs 750C
Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, zīdaini matēta,  
nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu apstrādāts  
stiklojums ar 5 caurspīdīgām joslām, sānu daļas ar smilšu strūklā  
apstrādātu stiklojumu bez joslām

T H E R M O 4 6

Visiem, kas novērtē eleganci
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Motīvs 900D
Decograin Zelta ozols, 
nerūsējošā tērauda rokturis 
HB 38-2, ar smilšu strūklu 
apstrādāts stiklojums  
ar 4 caurspīdīgām joslām

Motīvs 700B
Decograin metālisks antracīts CH 703, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 38-2, ar smilšu strūklu 
apstrādāts stiklojums ar 7 caurspīdīgām joslām,  
sānu daļas ar smilšu strūklā apstrādātu stiklojumu 
bez joslām

Motīvs 515
Decograin metālisks 
antracīts CH 703 ar 
papildinošiem elementiem 
400. att., nerūsējošā tērauda  
izskatā, nerūsējošā tērauda 
rokturis HB 14-2

Motīvs 015
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 14-2

Motīvs 025S
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēts,  
ar papildinošiem elementiem 
400. att., nerūsējošā 
tērauda izskatā, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 14-2, 
stiklojums Satinato
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T H E R M O 4 6
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 ◀ Motīvs 010 standarta augstas izturības baltā krāsā RAL 9016, papildus pieejams nerūsējošā tērauda rokturis HB 38-2, ar sānu daļu

Motīvs 020S
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 14-2, 
stiklojums Satinato

Motīvs 010
Klientu iecienīta pelēkā krāsa RAL 7016,  
nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2,  
sānu daļas ar Satinato stiklojumu

Motīvs 030S
Klientu iecienīta pelēkā 
krāsa RAL 7040, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 14-2, 
Satinato stiklojums

Motīvs 040S
Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, 
apaļš stiklojums Ø 280 mm, stiklojums Satinato
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 ◀ Motīvs 400 standarta augstas izturības baltā krāsā RAL 9016, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, ar sānu daļām

Motīvs 200
Standarta krāsa – augstas 
izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā 
tērauda rokturis HB 14-2, 
katedrāles stila stiklojums

Motīvs 100
Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, 
sānu daļas ar katedrāles stila stiklojumu

Motīvs 400I
Standarta krāsa – augstas izturības balta RAL 9016, 
zīdaini matēta, nerūsējošā tērauda rokturis HB 14-2, 
katedrāles stila stiklojums, sānu daļas ar katedrāles 
stila stiklojumu
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D R O Š Ī B A S  A P R Ī K O J U M S

Drošība sniedz 
labu sajūtu

Piecpunktu drošības slēdzene

Šādi Jūs savās mājās varat justies 
pavisam droši: 2 āķveida bultas  
tiek nofiksētas ar 2 papildus 
konusveida stieņiem  un 
1 slēdzenes mēlīte  nofiksējas 
kārbas slēdzējplāksnē, cieši 
noslēdzot durvis. Thermo65 durvīm 
slēdzējplāksne ir regulējama, 
nodrošinot optimālu durvju 
iestatījumu. Ar „Softlock“ mēlīti  
klusai durvju aizvēršanai.

Iekšskats30



3D

 Ārējā rozete

Thermo65 un Thermo46 durvis 
standarta variantā tiek piegādātas  
ar nerūsējošā tērauda ārējo rozeti. 
Bīdāmā drošības rozete Thermo65 
durvīm apgrūtina darbības  
ar slēdzējcilindru, tāpēc durvis  
ir ideāli drošas.

 Profila cilindrs

Standarta variantā ar 5 atslēgām.  
Ar ārkārtas un riska funkciju, tas 
nozīmē, ka durvis ir slēdzamas  
arī tad, ja iekšpusē slēdzenei  
atrodas atslēga.

Aizsardzība eņģu pusē

Brīnišķīgi, ja savās mājās  
var justies droši. Šim mērķim Jūsu 
Thermo46 / Thermo65 durvīm  
eņģu pusē ir pieejama papildu 
aizsardzība, kas to izcelšanu  
padara praktiski neiespējamu.

 Thermo46
ar 3 stiprinājuma stieņiem

 Thermo65
ar iebūvētu stiprinājuma līsti  
no alumīnija

 Ar optimālu regulējumu, 
pateicoties 3D rullīšu eņģēm

Vieglu durvju darbību nodrošina 
stabilās divdaļīgās, trīsdimensionāli 
regulējamās, ar tapu nostiprinātās 
eņģes ar dekoratīviem vāciņiem 
nerūsējošā tērauda izskatā.

 Iekšējais rokturis

Katras durvis standarta variantā tiek 
piegādātas ar elegantas formas 
nerūsējošā tērauda iekšējo rokturi.

Kārbas varianti

Termiski atdalītā 60 mm vai 80 mm 
alumīnija kārba ar PU pildījumu  
pēc izvēles bez papildu maksas  
ir pieejama ar „Roundstyle“  
optisko risinājumu  (A 1 / A 3)  
vai taisnstūra formā  (A 2 / A 4).
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A U T O M ĀT I S K Ā S  S L Ē D Z E N E S ,  S T I K L O J U M I

Jūsu vēlmēm 
atbilstošs 
aprīkojums

Automātiska slēdzene  
ar mehānisku pašbloķēšanu
(paredzēta Thermo65)

Aizverot durvis, aizbīdņi automātiski 
tiek izbīdīti un droši aizslēdz durvis.

Automātiska slēdzene  
ar elektromotoru un atvēršanu  
ar BiSecur radiovadības sistēmu
(paredzēta Thermo65)

Atveriet Jūsu mājas ārdurvis  
vienkārši un ērti, aktivizējot 
daudzpunktu slēdzeni ar tālvadības 
pulti vai radiovadības pirkstu 
nospiedumu lasītāju. Jums vairs 
nebūs jādomā par atslēgām. 
Izmantojot tālvadības pulti, Jūsu 
mājas ārdurvis automātiski atslēdz 
elektromotors. Jums vien atliek  
tās atvērt.

 Tālvadības pults HSE 4 BS  
ar strukturētu melnas krāsas virsmu 
un melnas krāsas plastmasas vāciņiem

 Radiovadības pirkstu nospiedumu 
lasītājs FFL 12 BS

 Durvju vērtnē integrēts pirkstu 
nospiedumu lasītājs ■ JAUNUMS
(paredzēts Thermo65)

Atveriet Jūsu mājas ārdurvis  
ar Jūsu pirkstu nospiedumu! Pirkstu 
nospiedumu lasītājs ir eleganti 
integrēts durvju vērtnē un papildus 
pieejams visām tērauda / alumīnija 
ārdurvīm Thermo65, kas aprīkotas  
ar automātisko elektrisko slēdzeni.

 Automātiska elektriskā  
slēdzene un atvēršana ar 
Bluetooth ■ JAUNUMS
(paredzēta Thermo65)

Vēl ērtāka durvju atvēršana  
un aizvēršana, izmantojot viedtālruni 
ar Bluetooth. Izmantojot lietotājam 
draudzīgo Hörmann BlueSecur 
lietotni, atslēdziet un aizslēdziet 
tērauda / alumīnija ārdurvis  
Thermo65 ar papildus pieejamu 
automātisko slēdzeni, ko var atvērt, 
izmantojot Bluetooth.

Elektriskais sprūds (modelim 
Thermo65 un Thermo46, bez attēla)

Ar elektriskā sprūda mēlīti Jūs savas 
durvis varat vienkārši atvērt, 
izmantojot mājā uzstādītu slēdzi.

Magnētvadāms kontakts (modelim 
Thermo65 un Thermo46) un aizbīdņa 
slēdzējkontakts (modelim 
Thermo65, bez attēliem)

Pieslēgšanai pie inženierkomunikācijām 
vai signalizācijas iekārtas  
un izvērtēšanai, vai durvis ir aizvērtas 
(magnētvadāms kontakts) vai attiecīgi 
aizslēgtas (aizbīdņa slēdzējkontakts).

Pārsegs (modelim Thermo65  
un Thermo46, bez attēla)

Vizuāli efektīva aizsardzība –  
pārsegu augstas izturības baltā krāsā 
RAL 9016 vai nerūsējošā tērauda 
izskatā spēcīga lietus novadīšanai 
vienkāršā veidā iespējams uzstādīt  
arī vēlāk.

Nolaižams apakšējais blīvējums
(modelim Thermo65 un Thermo46, 
bez attēla)

Šis papildu aprīkojums ir labākais 
risinājums, lai noblīvētu mājas 
ārdurvis bez sliekšņa, un to izmanto, 
lai mājas ieejas zonā nebūtu  
nekādu šķēršļu.
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Stiklojumi durvīm

Thermo46  
ar divkāršu stiklojumu
Motīvs 
020 / 025 / 030 / 040

Šīs durvis ir aprīkotas  
ar izolējošo stiklojumu,  
kas nodrošina efektīvu 
siltumizolāciju. Plastmasas 
stiklojuma rāmis 
„Roundstyle“ durvīm piešķir 
modernu, harmonisku 
kopskatu. Decograin 
virsmām stiklojuma rāmis 
tiek nokrāsots virsmai 
atbilstošā krāsā.

Thermo65  
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 700 / 750 / 800 / 
810 / 820 / 850 / 900

Thermo46  
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 700 / 750 / 900

Pateicoties gandrīz  
ar virsmu vienā līmenī 
saplūstošajam vizuālajam 
risinājumam iekšpusē  
un ārpusē, šie motīvi  
spēj savaldzināt jebkuru. 
Nerūsējošā tērauda 
stiklojuma rāmis vēl vairāk 
izceļ eleganto kopskatu. 
Pārliecinošs attiecībā uz 
energotaupību ir izolējošais 
stiklojums ar augstu 
siltumizolācijas koeficientu.

Thermo65  
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 410 / 430

Thermo46  
ar divkāršu katedrāles 
stila stiklojumu
Motīvs 200 / 400

Pildiņu durvju motīvi  
ar tiem perfekti pieskaņoto 
plastmasas stiklojuma  
rāmi „Profilstyle“ veidos 
elegantu Jūsu mājas 
vizītkarti. Izolējošais 
stiklojums attiecībā  
uz siltumizolāciju sniedz 
Jums visu, ko Jūs sagaidāt 
no augstvērtīgām  
mājas ārdurvīm.

Thermo65  
ar trīskāršu stiklojumu
Motīvs 600

Melnas krāsas 
kontrastējošais rāmis 
piešķir uzstādītajam 
stiklojumam elegantu 
izskatu. Izolējošais 
stiklojums papildus 
nodrošina efektīvu 
siltumizolāciju, ko parasti 
sagaida no modernām 
mājas ārdurvīm.

Stiklojumi sānu daļām un virslogiem

Thermo46 durvīm sānu daļas un virslogus iespējams pasūtīt ar divkāršu izolējošo stiklojumu, Thermo65 durvīm –  
ar trīskāršu izolējošo stiklojumu.

Satinato Apstrādāts ar smilšu strūklu / 
apstrādāts ar smilšu strūklu  
ar caurspīdīgām joslām

Katedrāles stikls, nedaudz reljefs 
(tikai modelim Thermo46)

Caurspīdīgs stikls
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R O K T U R I ,  PA P I L D I N Ā J U M I

Skaists rokturis 
padara durvis 
vizuāli pievilcīgākas: 
izvēlieties rokturi, 
kas atbilst visām 
Jūsu vēlmēm

Visas durvis standarta variantā 
tiek piegādātas ar attēlos 
redzamajiem (sākot ar 14. lpp.) 
ārējiem rokturiem. Alternatīvā 
variantā iespējams izvēlēties  
citu roktura izpildījumu no 
nerūsējošā tērauda.

Nerūsējošā tērauda 
rokturu komplekts
Tips D-210

Nerūsējošā tērauda 
rokturu komplekts
Tips D-310

Kombinētie durvju rokturi 
ES 0 / ES 1 ar apaļo rokturi 
(attēlā ES 1 nerūsējošā 
tērauda izskatā)

Nerūsējošā tērauda 
kombinēto rokturu 
komplekts ar tipa D-110 
apaļo rokturi

Nerūsējošā tērauda 
rokturu komplekts
Tips D-110 (standarta)

Nerūsējošā tērauda rokturu komplekts
Tips D-510

Rokturu komplekts 
ES 0 / ES 1 (attēls ES 0 
nerūsējošā tērauda izskatā)

HB 14-2, 
nerūsējošais 
tērauds, pulēts

HB 38-2, 
nerūsējošais 
tērauds, pulēts

HB 38-3, 
nerūsējošais 
tērauds, pulēts

Ārējie rokturi

Ārējo un iekšējo rokturu komplekti
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Motīvs 010, 451. attēlsMotīvs 015, 403. attēls

Motīvs 010, 459. attēlsMotīvs 010, 454. attēls

Motīvs 015, 400. attēls

Motīvs 010, 457. attēls

Papildinošie elementi padara jūsu 
mājas ieejas izskatu elegantāku

Veidojiet motīvus 010, 015, 025 un 515 ārpusē ar šiem 

dekoratīvajiem akcentiem.  

Papildinājumi no nerūsējošā tērauda vai nerūsējošā tērauda 

izskatā pieejami abām durvīm – Thermo65 un Thermo46,  

kā arī visām durvju krāsām un dekoratīvajām virsmām.

Motīvs 025, 402. attēls

Motīvs 010, 750. attēls

Motīvs 515, 401. attēls

Motīvs 010, 751. attēls 35



K R Ā S A S   U N  V I R S M A S

Izvēlieties savu 
mīļāko krāsu

Vai Jūs priekšroku dodat atturīgam 

pelēkas krāsas tonim vai arī vēlaties 

akcentēt krāsu, izvēloties rubīna 

sarkano? Izvēloties krāsu Jūsu jaunajām 

Hörmann mājas ārdurvīm, mēs ļaujam 

Jūsu radošumam brīvu vaļu. Jums ir 

iespēja izvēlēties par īpaši izdevīgu 

cenu pieejamo augstas izturības balto 

krāsu RAL 9016 vai arī kādu no 

pārējām 17 klientu iecienītajām 

krāsām*. Jūsu Thermo65 vai Thermo46 

durvju ārējās un iekšējās virsmas 

krāsas pārklājuma tonis vienmēr ir 

identisks. Vienkārši vērsieties pie Jūsu 

Hörmann partnera.

RAL 9016 Augstas izturības balta

RAL 9007 Pelēka alumīnija

RAL 9006 Balta alumīnija

RAL 9002 Pelēkbalta

RAL 9001 Krēma balta

RAL 8028 Augsnes brūna

RAL 8003 Māla brūna

RAL 7040 Loga pelēka

RAL 7035 Gaiši pelēka

RAL 7016 Antracīta pelēka

RAL 6005 Sūnu zaļa

RAL 5014 Gaiši zila

RAL 5010 Genciāna zila

RAL 3004 Purpura sarkana

RAL 3003 Rubīna sarkana

RAL 3000 Ugunssarkana

RAL 1015 Gaiša ziloņkaula

CH 703 Metāliska antracīta krāsa

Standarta variantā augstas izturības baltā 
krāsā, kas pieejama par izdevīgu cenu

17 klientu iecienītākās krāsas*
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Precīza atbilstība  
un elegance

Decograin virsma** ir pieejama  

šādos variantos: četras dabīgā koka 

dekoratīvās virsmas un viena dekoratīvā 

metāliska antracīta virsma. Šķiedru 

nospiedumi nodrošina dabīgam kokam 

raksturīgu izskatu.

5 Decograin dekoratīvās virsmas**

Lūdzu, ievērojiet:

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām ar iespiešanas tehniku saistītu 
iemeslu dēļ nav saistoša spēka. Izvēloties durvis ar tumšu virsmu, 
izvairieties durvis uzstādīt iepretim saulei, jo palielinātās materiāla  
izplešanās rezultātā var tikt ierobežota durvju darbība.

* Thermo65 motīviem 410, 430 piegādājam no 01.07.2019.
** Nepiegādājam Thermo65 motīviem 100, 410, 430 un Thermo46  

motīviem 100, 200, 400. Thermo46 motīviem 020, 025,  030, 040 
stiklojuma rāmis ar pieskaņotu krāsu.

Zelta ozols vidēji brūnas, zeltaini dzeltenas krāsas ozola apdare

Tumšais ozols: riekstkoka krāsas ozola apdare

Nakts ozols: izteikti tumša ozola apdare

Vinčesteras ozols: dabīgi zarainā ozola apdare

Metālisks antracīts CH 703: antracīta krāsa ar metālisku efektu
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K R Ā S A S   U N  V I R S M A S

Veidojiet savas  
mājas ieeju atbilstoši 
Jūsu individuālajām 
vēlmēm

Pasūtot Thermo65 un Thermo46 mājas 

ārdurvis un ieejas durvis, durvju vērtni 

un kārbu mēs piegādāsim atšķirīgos 

krāsu toņos – atbilstoši Jūsu vēlmēm. 

Kombinējiet standarta augstas izturības 

balto krāsu RAL 9016, 17 klientu 

iecienītās krāsas vai 5 Decograin 

dekoratīvās virsmas atbilstoši Jūsu 

mājokļa izskatam un interjeram.

Durvju vērtne un kārba  
atšķirīgās krāsās

Kārba baltā alumīnija krāsā 
RAL 9006, durvju vērtne pelēkā 
alumīnija krāsā RAL 9007

Kārba baltā alumīnija krāsā 
RAL 9006, durvju vērtne metāliska 
antracīta krāsā CH 703

Kārba metāliska antracīta krāsā 
CH 703, durvju vērtne augstas 
izturības baltā krāsā RAL 9016

Kārba antracīta pelēkā krāsā 
RAL 7016, durvju vērtne purpura 
sarkanā krāsā RAL 3004
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Mājas ārdurvis 
harmonijā  
ar iekšdurvīm

Pieskaņojiet Jūsu Thermo65 mājas 

ārdurvis ar Decograin Zelta ozols, 

Tumšais ozols vai metāliska 

antracīta CH 703 pārklājumu iekšpusē 

Jūsu baltās krāsas iekšdurvīm.  

Visi durvju motīvi ir pieejami ar 

noapaļotas formas kārbu, kā arī ar  

sānu apdares ar minētajām Decograin 

dekoratīvām virsmām, durvju iekšpuse 

augstas izturības baltā krāsā 

RAL 9016 – pēc vēlēšanās arī ar sānu 

apdarēm tādā pat krāsu kombinācijā.  

Jūs varēsiet izbaudīt Jūsu  

mājas ārdurvju un iekšdurvju radīto 

perfekto harmoniju.

Divkrāsainas mājas  
ārdurvis un sānu daļas

Decograin virsma – skats no ārpuses

Augstas izturības baltā krāsā 
RAL 9016* – skats no iekšpuses

Lūdzu, ievērojiet:

Attēlos redzamajām krāsām un virsmām ar iespiešanas tehniku saistītu 
iemeslu dēļ nav saistoša spēka. Izvēloties durvis ar tumšu virsmu, 
izvairieties durvis uzstādīt iepretim saulei, jo palielinātās materiāla  
izplešanās rezultātā var tikt ierobežota durvju darbība.

* Nepiegādājam Thermo65 motīviem 100, 410, 430 un visiem  
Thermo46 motīviem. 39



I Z M Ē R I   U N  M O N TĀ Ž A S  D AT I
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Durvju horizontāls šķērsgriezums

Thermo65

Kārbas varianti

Durvju vertikālais 
šķērsgriezums

Sānu daļas horizontāls šķērsgriezums

Visi izmēri norādīti mm

Kārba A4 Paplašināšanas 
profils 25 mm

Paplašināšanas 
profils 50 mm

Kārba A3

Thermo46  
standarta izmēri

Rāmja ārējais izmērs 
(pasūtāmais izmērs)

Iekšējais ailes  
izmērs

Iekšējais  
kārbas izmērs

1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016

1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Thermo65 / Thermo46  
nestandarta izmēri

Motīvi Rāmja ārējais izmērs 
(pasūtāmais izmērs)

200 875 – 1100 × 1990 – 2186

010, 020, 030, 040, 600, 
700, 750, 800, 810

700 – 1250 × 1875 – 2250

015, 025, 515 875 – 1250 × 1875 – 2250

100, 400, 410, 430 875 – 1100 × 1875 – 2186

820, 850, 900 800 – 1250 × 1875 – 2250

Thermo65  
standarta izmēri

Rāmja ārējais izmērs 
(pasūtāmais izmērs)

Iekšējais ailes  
izmērs

Iekšējais  
kārbas izmērs

1000 × 2100 1020 × 2110 850 × 2005

1100 × 2100 1120 × 2110 950 × 2005
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Ailes izmērs sienā = RAM + 20
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Iekšējais kārbas izmērs = RAM – 128

Loga izmērs = RAM – 116

A
ile

s 
iz

m
ēr

s 
si

en
ā 

= 
R

A
M

 +
 1

0

Ie
kš

ēj
ai

s 
kā

rb
as

 iz
m

ēr
s 

= 
R

A
M

 =
 8

4

R
ām

ja
 ā

rē
ja

is
 iz

m
ēr

s 
(R

A
M

)

Durvju horizontāls šķērsgriezums

Kārbas varianti

Thermo46

Durvju vertikālais 
šķērsgriezums

Sānu daļas horizontāls šķērsgriezums

Visi izmēri norādīti mm

Kārba A1 Kārba A2 Paplašināšanas 
profils 25 mm

Paplašināšanas profils 
50 mm

Sānu daļu standarta izmēri
Thermo65 / Thermo46

Durvis Rāmja ārējais izmērs  
(pasūtāmais izmērs)

Thermo 65 / 46 400 × 2100

Virslogu nestandarta izmēri
Thermo65 / Thermo46

Durvis Rāmja ārējais izmērs  
(pasūtāmais izmērs)

Thermo 65 / 46 700 – 2250 × 300 – 500

Sānu daļu nestandarta izmēri
Thermo65 / Thermo46

Durvis Rāmja ārējais izmērs 
(pasūtāmais izmērs)

Thermo46
Thermo65

300 – 1000* × 700 – 2250
300 – 1000* × 700 – 2250

* Sākot ar 500 mm platumu virslogs nav iespējams. Durvis  
ar sānu daļām nepilda statisku funkciju, statiskā stabilitāte  
ir jānodrošina būvkonstrukcijai.
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Atklāj iet Hörmann 
kvalitāti, izvēloties  
tā produkciju 
jaunbūvēm un veicot 
modernizēšanu

Ar Hörmann Jūs visu varat plānot 

visaugstākajā līmenī. Savstarpēji rūpīgi 

saskaņoti risinājumi Jums jebkurā sfērā 

piedāvā augstākās klases izstrādājumus 

ar augsta līmeņa funkcionalitāti.

• Garāžu vārti  
Optimāli pielāgoti Jūsu personīgajam arhitektūras stilam: 
paceļamie vienplaknes vārti vai sekciju vārti no tērauda  
vai koka.

• Vārtu un durvju piedziņas  
Baudiet augsta līmeņa komfortu un drošību,  
kas pasargā no ielaušanās, ar Hörmann garāžu  
un teritorijas vārtu piedziņām. Ar Hörmann durvju 
piedziņām Jūs varat baudīt šī komforta sniegtās 
priekšrocības arī savās dzīvojamajās telpās.

• Mājas ārdurvis  
Mūsu daudzveidīgajā un plašajā mājas ārdurvju 
piedāvājumu klāstā Jūs varēsiet atrast jebkurai vajadzībai 
un jebkurām prasībām atbilstošu durvju motīvu.

• Tērauda durvis  
Solīdas durvis uzstādīšanai jebkurā vietā Jūsu mājā –  
no pagraba līdz pat bēniņiem.

• Kārbas  
Izvēlieties kādu no mūsu daudzveidīgā un plašā 
piedāvājuma izstrādājumiem, kas ir izmantojami  
gan jaunbūvēs, gan ēku izbūvē un modernizēšanā.

Garāžu vārti un vārtu piedziņas

Thermo65 / Thermo46 mājas ārdurvis

Tērauda durvis
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Hörmann: kvalitāte bez kompromisa

Hörmann ir vienīgais izgatavotājs Eiropā, kurš pats izgatavo visus  

galvenos šādas produkcijas tipus. Hörmann savu produkciju ražo  

augsti kvalificētās rūpnīcās, nepārtraukti attīstot produktus  

un to ražošanas procesus. Plašais tirdzniecības un servisa tīkls  

visā Eiropā un pārstāvniecības ASV un Āzijā, padara firmu  

Hörmann par jūsu visuzticamāko būvniecības materiālu piegādātāju,  

nodrošinot „Kvalitāti bez kompromisa“.

GARĀŽU VĀRTI

ELEKTROPIEDZIŅAS

INDUSTRIĀLIE VĀRTI

KRAUŠANAS SISTĒMAS

DURVIS

DURVJU KONSTRUKCIJAS

Hörmann KG Amshausen, Vācija

Hörmann KG Dissen, Vācija

Hörmann KG Werne, Vācija

Hörmann Tianjin, Ķīna

Hörmann KG Antriebstechnik, Vācija

Hörmann KG Eckelhausen, Vācija

Hörmann Alkmaar B.V., Nīderlande

Hörmann LLC, Montgomery IL, ASV

Hörmann KG Brandis, Vācija

Hörmann KG Freisen, Vācija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polija

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ASV

Hörmann KG Brockhagen, Vācija

Hörmann KG Ichtershausen, Vācija

Hörmann Beijing, Ķīna

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija
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