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Resimdeki renkler ve yüzeyler matbaa baskısı nedeniyle tam olarak gerçek 
rengi yansıtmamaktadır.

Bu katalogda tarif edilen ve gösterilen ürünlerin yanı sıra donanım ayrıntılarında, 
donanım varyasyonuna bağlı olarak kısmen seri üretim, ilave fiyat olmayan özel 
donanımlar söz konusudur. Kapının somut donanımı, ilgili güncel fiyat listesi 
dikkate alınarak Hörmann bayisinden öğrenilmelidir.

Açıklamalar ve şekiller, nakliye kapsamı bilgileri, donanım ve renk tonları 
broşürün baskı aşaması zamanına denktir.
Hata ve değişiklik hakkı saklıdır.

Telif hakkı koruma altındadır. Tekrar basılması, çıktı şeklinde olsa bile, ancak 
onay alınarak mümkündür.

 ◀ Thermo65 motif 700 Decograin Golden Oak, yan parçalar ile
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Kendi evinizin huzuru 
paha biçi lmez

Yoğun iş gününden sonra eve gelmek  

ve aile yaşamının keyfini sürmekten  

daha güzel bir şey var mı? Birlikte yemek 

sofrasında oturmak, oyunlar oynamak  

veya televizyon izlemek. En sevdiklerinizle 

huzurlu bir ortamda zaman geçirmek için 

kendinizi dört duvar arasında çepeçevre 

güvende hissetmelisiniz.

Hörmann Thermo65 ev kapıları ve Thermo46 

giriş kapıları keyif sürmeyi kolaylaştırıyor. 

Çünkü bu üstün kaliteli yapı elemanlarının ısı 

yalıtım değerleri çok iyi, emniyet donanımları 

güvenilir, motif seçenekleri zengin ve fiyat 

performans oranı çok cazip. Sonraki 

sayfalarda isteklerinizi karşılayacak  

Hörmann kapıyı mutlaka bulacaksınız.

Thermo65 motif 750 Decograin Titan Metallic CH 703, yan parçalar ile ▶
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Tüm ev kapı bileşenleri Hörmann’da tasarlanarak 
üretilmektedir. Bunun için kalifiye çalışanlarımız 
yeni ürünler, sürekli geliştirme ve ayrıntıları iyileştirme 
konuları üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır. 
Piyasadaki patentler ve tekeller bu şekilde oluşur. 
Gerçek koşullar altında gerçekleşen geniş zaman 
denetimleri, Hörmann kalitesinde olgunlaşmış 
seri ürünleri sağlamaktadır.

Almanya’dan  
kaliteli ürünler

H Ö R M A N N ’ I  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

“İyi bir isim 
edinebilmek için  
bunu hak edecek 
kadar çok çalışmak 
gerekir.” August Hörmann

Şirket kurucusunun amaçladığı gibi, 

bugün Hörmann ismi kalite anlamına 

gelmektedir. Bir aile işletmesi olan 

Hörmann, 80 yıllı aşan deneyimi ile 

baştan beri yeni binalar ve yenilenen 

binalar için yapı ürünleri sunmaktadır.  

Bu kalite anlayışı sayesinde Hörmann,  

ev kapıları konusunda Avrupa’nın lideri 

markası konumundadır. Tüm bunlar 

Hörmann ev ve giriş kapısı satın alırken 

güven duymanızı sağlıyor.

Made in Germany

1
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Ürünlerimize ve koşulsuz kalite güvencemize 
güveniyoruz. Bu nedenle Hörmann, tüm 
Thermo65 / Thermo46 ev ve giriş  
kapılarına 5 yıl garanti* vermektedir.

Hörmann bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor. 
Şirket bu nedenle, enerji ihtiyacını % 100 
yenilenebilir kaynaklardan karşılamaktadır. 
Aynı zamanda, akıllı ve sertifikalı enerji yönetim 
sisteminin kullanıması sayesinde, her yıl 
tonlarca karbondioksit yayılımı önleniyor.  
Ve son olarak, Hörmann ayrıca sürdürülebilir 
yapı için de ürünler sunuyor.

Nesilden nesile miras 
kalan ev kapıları

Geleceğe  
odaklı

* Tüm garanti koşulları için: www.hoermann.com

2 3
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H Ö R M A N N ’ I  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

* Kapı ölçüsüne bağlıdır. Açıklanan değerler  
RAM 1230 × 2180 mm için geçerlidir

Evinizin ana girişi veya yan girişi, hiç fark etmez – 
Thermo65 ve Thermo46 kapıları evinizde sıcak  
ve özel bir karşılama sunuyor. Güzel görünümlü,  
iç tarafta kalan kanat profilli iç ve dış tam yüzeyli 
kapı kanadı, tasarım taleplerini en yüksek 
seviyede karşılıyor. İç görünümü ise (resim sayfa 30) 
iç kapılarınızla mükemmel uyum içerisindedir.

4
Thermo46 giriş kapıları yakl. 1,1 W/ (m²·K)’ye 
kadar* UD değeriyle eviniz için güçlü bir ısı 
yalıtımı sağlıyor. Thermo65 ev kapıları yakl. 
0,87 W/ (m²·K)’ye kadar* UD değeriyle ısı 
yalıtımında başka bir artı sağlıyor. Böylece 
tutarlı bir şekilde enerji tasarrufu yapar çevre 
korumasına katkıda bulunursunuz.

5Kanat profili görünmeyen 
kapı kanadı

Etkili  
ısı yalıtımı

Farklı üreticilerde, görünür kanat profili nedeniyle rahatsız edici dış 
 ve iç  kapı görünümü.8



Kendi evinizde ailenizle birlikte kendinizi güvende 
hissetmelisiniz. Bu nedenle Thermo65 / Thermo46 
kapılarımız, standart olarak bir çoklu kilitlemeyle 
donatılmıştır.

Daha iyi emniyet sunmak için birçok Thermo46 
kapı motifleri ve birçok Thermo65 ev kapıları  
(yan parçalar ve üst sabit pencereler ile de) 
opsiyonel olarak hırsızlık engelleyici RC 2 
emniyet donanımı ile sunulmaktadır.

6 7
Kaza ve hırsızlık emniyeti konusunda Hörmann 
ev kapıları yüksek talepleri karşılamaktadır. 
İzolasyon camının iç ve dış taraftaki 8 mm 
kalınlıktaki lamine güvenlik camı (VSG) 
maksimum emniyet sunmaktadır. Olası biri 
kırılmada cam kırıkları içte bulunan folyoya 
yapışıp kalır ve cam kırıklarına bağlı 
yaralanma tehlikesi adeta imkansızdır.  
Bunun yanında VSG lamine güvenlik camı 
maksimum hırsızlık emniyeti sunmaktadır.

Hırsızlık  
engelleyici kilit

Güvenli  
camlar
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RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

 UD değeri

W/(m²·K)*
’ye kadar

0,87

Ü R Ü N  Y E L PA Z E S I

65 mm

Üstün Thermo65 ev kapıları, tam yüzeyli iç görünümü sayesinde, 
evinizin ahşap iç kapılarıyla en iyi uyumu sağlamaktadır. Bir ömür 
boyu, çeşitli malzemelerden oluşan kapıların aynı kapı görünümüne 
sahip olmaktan mutuluk duyabilirsiniz.

Konstrüksiyon

• Zarif bir kapı görünümü için, iç tarafta kalan kanat profili ve kalın 
binili model ile tam yüzeyli, 65 mm kalınlığında çelik kapı kanadı

• Etkili sağlamlık ve ısı yalıtımı için kompozite malzemeden  
ısı yalıtımlı kanat profili

• Etkili ısı yalıtımı için ısı izolasyonlu 80 mm alüminyum kasa  
ve 20 mm yükseklikte, ısı izolasyonlu alüminyum plastik eşik

• 3 kat contalama seviyesi, yağmura, rüzgara ve kire karşı  
en iyi korumayı sağlar

• İki taraflı güvenlik camlı 3 kat izolasyon camı sayesinde, cam 
kırılması durumunda yaralanma tehlikesi neredeyse imkansızdır

• Güvenlikte*** bir artı için opsiyonel olarak RC 2 emniyet  
donanımı ile

Enerji tasarruf talimatının tüm taleplerini karşılamaktadır

Isı köprüsüz montaj için uygun

Yakl. 0,87 W/ (m²·K)’ye* kadar UD değeri

Çelik / alüminyum  
ev kapısı Thermo65

* IFT Rosenheim 
tarafından test 
edilmiştir RAM 
1230 × 2180 mm

** THP 600S,  
820S değil

Opsiyonel
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UD değeri

W/(m²·K)*
’ye kadar

1,1 RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

Tüm Thermo46 kapıları, giriş kapılarınızın ve iç kapılarınızın ortak görünümü 
için bir tam yüzeyli kapı kanadıyla teslim edilir.

Konstrüksiyon

• Zarif bir kapı görünümü için, iç tarafta kalan kanat profili ve kalın  
binili model ile tam yüzeyli, 46 mm kalınlığında çelik kapı kanadı

• İyi bir sağlamlık ve ısı yalıtımı için kompozite malzemeden  
ısı izolasyonlu kanat profili

• Etkili ısı yalıtımı için ısı izolasyonlu 60 mm alüminyum kasa  
ve 20 mm yükseklikte, ısı izolasyonlu alüminyum plastik eşik

• 2 kat contalama seviyesi, yağmura, rüzgara ve kire karşı  
iyi bir korumayı sağlar

• İki taraflı güvenlik camlı 2 kat izolasyon camı sayesinde, cam kırılması 
durumunda yaralanma tehlikesi neredeyse imkansızdır

• Güvenlikte*** bir artı için opsiyonel olarak RC 2 emniyet donanımı ile

Enerji tasarruf talimatının tüm taleplerini karşılamaktadır

Isı köprüsüz montaj için uygun

Yakl. 1,1 W/ (m²·K)’ye* kadar UD değeri

46 mm

Thermo46 çelik /  
alüminyum giriş kapısı

* IFT Rosenheim tarafından 
test edilmiştir RAM 
1230 × 2180 mm

** TPS 020G, 025G, 030G, 
040H, 200I, 400I için değil

Opsiyonel
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Sıcak bir karşı lama  
için ev kapısı

Ev girişinizi kaliteli ve güzel görünümlü bir kapıyla 

donatmak istiyorsanız, Hörmann Thermo65 ev kapısı 

doğru tercih. PU sert köpük dolgulu 65 mm kalınlıkta 

tam yüzeyli çelik kapı kanadı ve kanat profilin içinde 

bulunan malzeme sayesinde soğuk geçirmez. 

Thermo65 kapıları yakl. 0,87 W/ (m²·K)’ye kadar  

UD değeriyle çok iyi bir ısı yalıtımına sahiptir. Kapılar 

standart bir 5 kat emniyet kilidi ile donatılmıştır, 

böylece kendinizi evinizde korunaklı ve güvende 

hissebilirsiniz. Dört duvar arasında daha iyi bir his 

için – Thermo65 motifler opsiyonel RC 2 emniyet 

donanımı ile sunuluyor.

15 cazip motif arasından arzu ettiğiniz kapıyı 

seçebilir ve 16 öncelikli renk ve 5 Decograin 

dekor ile kapınızı zevkinize göre tasarlayabilirsiniz.

T H E R M O 6 5

 ◀ Thermo65 motif 010 Decograin Golden Oak olarak, yan parçalar ile

13



T H E R M O 6 5

Motif 010
Decograin Golden Oak, paslanmaz çelik tutamak HB 14-2, cam Satinato

Kendine özgü tasarım, kişisel tarz dahil
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Motif 015
Decograin Titan Metallic 
CH 703 paslanmaz çelik 
görünümlü uygulamalar ile, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2

Motif 010
Öncelikli renk gri alüminyum 
RAL 9007, paslanmaz çelik 
uygulamalar resim 751, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2

Motif 015
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, paslanmaz çelik 
tutamak HB 14-2

Motif 600S
Decograin Winchester Oak, paslanmaz çelik 
tutamak HB 38-2 üzerine konumlanmış cam 
Satinato ile

Motif 515
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2

15



 ▲ Thermo65 motif 515 Decograin Titan Metallic CH 703 
olarak, yan parçalar ile ▶

T H E R M O 6 5
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 ▶ Thermo65 motif 
820S pencere grisi 
RAL 7040

 ▼ Thermo65 motif 900D Decograin Titan Metallic CH 703
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T H E R M O 6 5

Motif 700B
Öncelikli renk Decograin Titan Metallic CH 703, paslanmaz çelik  
tutamak HB 38-2, şeffaf şeritli kumlanmış cam

Özgün tasarım

18



Motif 750C
Öncelikli renk erguvani 
kırmızısı RAL 3004, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 38-2, şeffaf şeritli 
kumlanmış cam

Motif 850B
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 38-2, şeffaf şeritli 
kumlanmış cam ile

Motif 800S
Öncelikli renk pencere grisi 
RAL 7040, paslanmaz çelik 
tutamak HB 38-2,  
cam Satinato

Motif 900D
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 38-2, şeffaf şeritli 
kumlanmış cam ile

Motif 820S ■ YENİ
Decograin Dark Oak, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 38-2, cam Satinato

Motif 810E
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 38-2, şeffaf şeritli 
kumlanmış cam ile

19



T H E R M O 6 5

2020



Motif 450E
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2, şeffaf şeritli cam

Motif 410S
Öncelikli renk yosun yeşili RAL 6005, paslanmaz  
çelik tutamak HB 14-2, cam Satinato

Motif 100
Standart renk trafik beyazı RAL 9016, mat, 
paslanmaz çelik tutamak HB 14-2

Motif 430E
Öncelikli renk açık fildişi 
RAL 1015, paslanmaz çelik 
tutamak HB 14-2, şeffaf 
şeritli cam

21
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Girişiniz dikkat çeksin

İyi bir giriş kapısının sahip olması gereken tüm 

özellikleri Thermo46 kapıları sunmaktadır. Thermo46 

kapıları, yakl. 1,1 W/ (m²·K)’ye kadar UD değerleriyle  

iyi ısı yalıtım değerlerine ulaşmaktadır. Standart 5 kat 

emniyetli kilit sayesinde, giriş kapıları güvenlik 

konusunda da iyi donatılmıştır. Kendi dört duvarınız 

arasında daha iyi hissetmek için bazı motifler opsiyonel 

olarak RC 2 emniyet donanımı ile sunuluyor.

13 kapı motifleri arasından favorinizi seçin – Modern 

görünümden klasik görünüme kadar. Renkler, camlar, 

yan parçalar ve üst sabit pencereler ile Hörmann 

kapıyı kişisel zevkinize göre tasarlayabilirsiniz.

T H E R M O 4 6

 ◀ Motif 015 standart renk trafik beyazı RAL 9016, yan parça ile
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Motif 750C
Standart renk trafik beyazı RAL 9016, ipeksi mat, paslanmaz  
çelik tutamak HB 38-2, şeffaf şeritli kumlanmış cam ile

T H E R M O 4 6

Zarif l iğin değerini bi len herkes için
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Motif 900D
Decograin Golden Oak, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 38-2, şeffaf şeritli 
kumlanmış cam

Motif 700B
Decograin Titan Metallic CH 703, paslanmaz çelik 
tutamak HB 38-2, şeffaf şeritli kumlanmış cam

Motif 515
Decograin Titan Metallic 
CH 703 paslanmaz çelik 
görünümlü uygulamalar ile, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2

Motif 015
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2, opsiyonel olarak 
paslanmaz çelik görünümlü 
uygulamalarla

Motif 025G
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik görünümlü 
uygulamalarla, paslanmaz 
çelik tutamak HB 14-2,  
cam Mastercarré 25



T H E R M O 4 6
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 ◀ Motif 010 standart renk trafik beyazı RAL 9016, yan parça ile

Motif 020G
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2, cam Mastercarré

Motif 010
Öncelikli renk antrasit grisi RAL 7016, paslanmaz 
çelik tutamak HB 14-2, opsiyonel paslanmaz çelik 
uygulamalar ile (bkz. sayfa 35)

Motif 030G
Öncelikli renk pencere grisi 
RAL 7040, paslanmaz çelik 
tutamak HB 14-2,  
cam Mastercarré

Motif 040H
Standart renk trafik beyazı RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak HB 14-2, yuvarlak cam 
Ø 300 mm ornament camı 504
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T H E R M O 4 6
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 ◀ Motif 400 öncelikli renk toprak kahverengi RAL 8028, yan parça ile

Motif 200I
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 14-2, cam katedral camı

Motif 100
Standart renk trafik beyazı RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak HB 14-2

Motif 400I
Standart renk trafik beyazı RAL 9016,  
ipeksi mat, paslanmaz çelik tutamak HB 14-2,  
cam katedral camı

29



E M N I Y E T  D O N A N I M I

Güvenliği 
hissetmek 
güzel
5 noktalı emniyet kilidi

Bu sayede kendi evinizde güvende 
hissedeceksiniz: 2 konik asmalı kilit , 
2 ilave çelik güvenlik pimi  ve 1 kilit 
sürgüsüyle  kasanın kilit karşılığuna 
oturur ve kapıyı sıkıca kapatır. Thermo65 
kapılarda, optimum kapı ayarı için kilit 
karşılıkları ayarlanabilir. Softlock dil  
sayesinde kapı sessiz kapanır.

İçten görünüm30



3D

 3D rulman menteşeler 
sayesinde optimum ayar

Paslanmaz çelik görünümlü süs 
kapaklarına sahip iki parçalı, üç 
boyutlu ayarlanabilen sağlam pim 
emniyetli menteşeler, kapının kolay 
çalışmasını sağlıyor.

 İç kapı kolu takımı

Her kapı, standart olarak güzel 
görünümlü paslanmaz çelik iç kapı 
kolu takımıyla teslim edilir.

 Dış rozet

Thermo65 ve Thermo46 kapılarında, 
dış rozet standart paslanmaz çelik 
olarak teslim edilir. Thermo65 
kapılarındaki emniyet sürgü rozeti, 
güvenlik konusunda da en iyi şekilde 
donatılmış olmanız için, kapatma 
barelinin manipule edilmesini 
zorlaştırır.

 Barel

Standart olarak 5 anahtar ile. Acil 
durum ve tehlike fonksiyonuna 
sahiptir, yani anahtar içten takılı  
olsa bile, kapıyı yine de kapatmak 
mümkündür.

Menteşe tarafı emniyeti

İnsanın kendini evinde güvende 
hissetmesi çok güzeldir. Bunu 
sağlamak için Thermo46 / Thermo65 
kapıların menteşe tarafında ilave 
emniyeti vardır ve kapının kanırtılması 
adeta imkânsızdır.

 Thermo46
3 çelik güvenlik pimi ile

 Thermo65
Alüminyum tam boy emniyet çıtası ile
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O T O M AT I K  K I L I T L E R ,  C A M L A R

Kasa varyasyonları

Taleplere 
uygun 
donanım

PU dolgulu ısı izolasyonlu 80 mm 
alüminyum kapı kasasını, isteğe bağlı 
olarak Roundstyle tipte  veya 
dikdörtgen modelde  fiyat farksız 
sunulmaktadır.

Mekanik kendinden kilitlemeli 
otomatik kilit

Kapı kilide girdiğinde, sürgüler 
otomatik olarak dışarı sürülür ve ev 
kapısını otomatik olarak kilitler.

Elektrik motorlu otomatik kilit

Ev kapınızı kolayca ve konforlu 
şekilde, bir uzaktan kumanda veya 
kablosuz parmak okuyucu üzerinden, 
açmalı bir çoklu kilitleme ile açın. 
Artık bir anahtarı düşünmenize  
gerek yok.
Kullanım sırasında, bir elektrikli  
motor sayesinde ev kapınızın kilidi 
otomatik olarak açılır. Artık sadece 
kapıyı itmeniz gerekir.

 Uzaktan kumanda HSE 4 BS, 
siyah plastik kapaklı desenli  
siyah yüzey

 Kablosuz parmak izi okuyucu 
FFL 12  BS

E açıcı (resim yok)

Elektrikli kapı açıcı kilit sayesinde, 
kapıyı evin içinde bulunan şalterden 
kolayca açabilirsiniz. Alternatif olarak 
– örneğin gündüzleri - kilit kolu açık 
konumuna ayarlayabilirsiniz, böylece 
ev kapısını açmak için dıştan hafifçe 
itilmesi yeterlidir.

Damlalık (resim yok)

Korumalı ve aynı zamanda güzel 
görünümlü: RAL 9016 renginde veya 
paslanmaz çelik görünümündeki 
damlalık profili, yağmurun yönünü 
değiştirir ve sonradan çok kolay 
monte edilebilir.

Yaylı alt eşik (resim yok)

■ YENİ Bu opsiyonel donanım, 
bariyersiz ev girişleri için kullanılan, 
eşiksiz Thermo65 ev kapılarının 
contalanması için en iyi çözümdür.
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Kapı camları

Thermo46
2 kat cam ile
Motif 020 / 025 / 030 / 040

Bu kapılar, yüksek ısı 
yalıtımı sağlayan, izolasyon 
camıyla donatılmıştır. 
Plastik cam çerçevesi 
“Roundstyle” sayesinde, 
kapının genel görünümü 
modern ve birbirine 
uyumludur. Decograin 
yüzeylerde cam çerçevesi, 
yüzeye uyumlu renkte 
boyanır.

Thermo65
3 kat cam ile
Motif 700 / 750 / 800 / 
810 / 820 / 850 / 900

Thermo46  
3 kat cam ile
Motif 700 / 750 / 900

Bu motifler iç ve dış  
tarafta hemen hemen 
eşgörünümlüdür. 
Paslanmaz çelik cam 
çerçevesi zarif bir genel 
görünüm sunmaktadır. 
İzolasyon camı, etkili ısı 
yalıtım değerleriyle, enerji 
tasarrufu konusunda 
kendini kanıtlamaktadır.

Thermo65
3 kat cam ile
Motif 410 / 430 / 450

2 kat camlı Thermo46
Model 200 / 400

Kaset kapı motifleri, 
mükemmel uyumluluğa 
sahip plastik cam çerçevesi 
“Profilstyle” ile evinizin stil 
dolu bir kartviziti olacaktır. 
İzolasyon camı, ısı yalıtımı 
konusunda, üstün bir ev 
kapısındaki tüm beklenti-
lerinizi karşılamaktadır.

Thermo65
3 kat cam ile
Motif 600

Siyah kontrast çerçevesi, 
oturtulmuş cama zarif  
bir görünüm kazandırır. 
İzolasyon camı, modern bir 
ev kapısından beklediğiniz 
gibi, ilave olarak etkili bir  
ısı yalıtımı sağlamaktadır.

Kapı yan parça ve üst sabit pencereler için camlar

Thermo46 kapılarda yan parçalar ve üst sabit pencereler 2 izole cam,  
Thermo65 kapılar 3 kat izole cam ile sunulmaktadır.

Satinato
(Thermo65)

Kumlanmış / 
kumlanmış şeffaf 
şeritler ile
(Thermo65, Thermo46)

Mastercarré
(Thermo46)

Küçük parçalı katedral 
camı
(Thermo46)

Ornament 504
(Thermo46)

Şeffaf cam
(Thermo65, Thermo46)
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T U TA M A K L A R ,  U Y G U L A M A L A R

Güzel bir kapı 
tutamağı, kapıyı 
vurgular: Aklınızdaki 
kapı kolunu seçin

Tüm kapılar standart olarak, ürün 

fotoğrafları üzerinde (sayfa 14’den itibaren) 

gösterilen dış kapı kollarıyla teslim edilir. 

Alternatif olarak başka bir paslanmaz çelik 

tutamak varyasyonu seçebilirsiniz.

Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Tip D-210

Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Tip D-310

Kol tokmak takımı ES 0 / ES 1 
tokmak ile (resim ES 1 
paslanmaz çelik)

Paslanmaz çelik kol 
tokmak takımı
Tokmak tip D-110 ile

Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Tip D-110 (Standart)

Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Tip D-510

Kapı kolu seti ES 0 / ES 1 
(Resim ES 0 paslanmaz çelik)

14-2,  
paslanmaz çelik 
fırçalanmış

38-2, 
paslanmaz çelik 
fırçalanmış

38-3,  
paslanmaz çelik 
fırçalanmış

Dış kapı kolları

Dış ve iç mekan için kapı kolu setleri
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Motif 010, resim 451

Motif 010, resim 459

Motif 010, resim 454

Motif 010, resim 457

Paslanmaz çelik 
uygulamalar  
gir işinizi  
güzelleştir ir

010 motifini dış tarafta bu paslanmaz 

çelik görsel ifadelerle tasarlayın. 

Uygulamalar Thermo65 ve Thermo46 

kapı modelleri ve tüm kapı renklerinin 

yanı sıra dekorlar için temin edilebilir.

Motif 010, resim 750 Motif 010, resim 751 35



R E N K L E R  V E  Y Ü Z E Y L E R

Favori renginizi  
bulun

Zarif bir pencere grisi mi yoksa renginizi 

ortaya koyan rubin kırmızısı mı? 

Hörmann ev kapısının renk tasarımını 

kendiniz belirleyebilirsiniz. Hesaplı trafik 

beyaz RAL 9016 ve 16 öncelikli renk 

arasında seçiminizi yapabilirsiniz*. 

Thermo65 veya Thermo46 kapılarınızın 

dış ve iç tarafları daima aynı renktedir. 

Hörmann bayisine danışabilirsiniz.

RAL 9016 Trafik beyaz

RAL 9007 Gri alüminyum

RAL 9006 Beyaz alüminyum

RAL 9002 Kirli beyaz

RAL 9001 Krem beyaz

RAL 8028 Toprak kahverengi

RAL 8003 Balçık kahverengi

RAL 7040 Pencere grisi

RAL 7035 Açık gri

RAL 7016 Antrasit grisi

RAL 6005 Yosun yeşili

RAL 5014 Güvercin mavisi

RAL 5010 Gentian mavisi

RAL 3004 Erguvani kırmızı

RAL 3003 Yakut kırmızısı

RAL 3000 Ateş kırmızısı

RAL 1015 Açık fildişi

Standart olarak hesaplı trafik beyazı

16 öncelikli renk*
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Doğal görünümlü  
ve zarif

Decograin yüzeyi** dört doğal ahşap 

dekorda ve metal efektli antrasit 

renginde temin edilebilir. Yüzeydeki 

damarlar sayesinde gerçek ahşap 

görünümüne sahiptir.

5 Decograin dekor**

Lütfen dikkat ediniz:

Resimdeki renkler ve yüzeyler matbaa baskısı nedeniyle tam olarak gerçek 
rengi yansıtmamaktadır. Malzemenin genleşmesi kapı fonksiyonelliğini 
olumsuz etkileyebildiği için, koyu renkli yüzeylere sahip kapılar doğrudan 
güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.

* Thermo65 motifleri 410, 430, 450 için temin edilemez.
** Thermo65 motifleri 100, 410, 430, 450 ve Thermo46 motifleri 100, 200, 

400 için temin edilemez. Thermo46 020, 025, 030, 040 motiflerinde cam 
çerçevesi renk bakımından uyarlanmıştır.

Golden Oak: orta kahverengi, altın sarısı meşe dekoru

Dark Oak: ceviz ağacı renginde meşe dekoru

Night Oak: koyu tonlu belirgin meşe dekoru

Winchester Oak: doğal renginde budaklı meşe dekoru

Titan Metallic CH 703: Metalik etkili antrasit
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R E N K L E R  V E  Y Ü Z E Y L E R

Ev gir işinizi tamamen 
kendinize özel 
tasarlayabil irsiniz

Thermo65 ve Thermo46 ev ve giriş 

kapılarında kapı kanadını ve kapı 

kasasını farklı renklerde elde edersiniz – 

tam istediğiniz gibi. Trafik beyaz 

RAL 9016 standart rengini, 16 öncelikli 

renk veya 5 Decograin dekorla, evinize 

ve donatım stilinize en uygun şekilde 

kombine edin.

Kapı kanadı ve kasa farklı renklerde

Beyaz alüminyum RAL 9006 kapı 
kasası, gri alüminyum RAL 9007 
kapı kanadı

Beyaz alüminyum RAL 9006  
kapı kasası, titan metalik CH 703 
kapı kanadı

Titan metalik CH 703 kapı kasası, 
trafik beyaz RAL 9016 kapı kanadı

Antrasit grisi RAL 7016 kapı kasası, 
erguvani kırmızı RAL 3004
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Oda kapılarıyla  
uyum içinde  
ev kapıları

Thermo65 ev kapınızı Decograin 

Golden Oak, Dark Oak veya Titan Metallic 

CH 703, iç kısmını beyaz oda kapılarınıza 

optik olarak uygun şekilde tasarlayın.  

Tüm kapı motiflerini yuvarlatılmış kapı 

kasasıyla ve yan parçaları bahsedilen 

Decograin dekorlarıyla, iç tarafta trafik 

beyaz RAL 9016 olarak temin edebilirsiniz 

– istek üzerine aynı renk kombinasyonunda 

yan parçalarla da alabilirsiniz. Böylece  

ev kapınızın ve oda kapılarınızın mükemmel 

uyumunu yakalayabilirsiniz.

İki renkli ev kapıları ve yan parçalar

Dış görünüm Decograin yüzey

İç görünüm trafik beyaz RAL 9016*

Lütfen dikkat ediniz:

Resimdeki renkler ve yüzeyler matbaa baskısı nedeniyle tam olarak gerçek 
rengi yansıtmamaktadır. Malzemenin genleşmesi kapı fonksiyonelliğini 
olumsuz etkileyebildiği için, koyu renkli yüzeylere sahip kapılar doğrudan 
güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.

* Thermo65 motifleri 100, 410, 430, 450 ve tüm Thermo46 motifleri için 
temin edilemez. 39



Ö L Ç Ü L E R   V E  M O N TA J  B İ L G İ L E R İ
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Kapı yatay kesiti

Thermo65

Kasa varyasyonları

Kapı dikey kesiti

Yan parça yatay kesiti

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Kasa A4 Genişletme profili 
25 mm

Kasa A3

Standart ölçüler  
Thermo46

Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Net duvar ölçüsü Net kasa ölçüsü

1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016

1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Özel ölçüler  
Thermo65 / Thermo46

Motifler Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

200 875 – 1100 × 1990 – 2186

010, 020, 030, 040, 700, 
750, 800, 810, 900

700 – 1250 × 1875 – 2250

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

100, 400, 410, 430, 450 875 – 1100 × 1875 – 2186

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

Standart ölçüler  
Thermo65

Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Net duvar ölçüsü Net kasa ölçüsü

1000 × 2100 1020 × 2110 850 × 2005

1100 × 2100 1120 × 2110 950 × 2005
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Net duvar ölçücü = RAM + 20
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Kapı yatay kesiti

Kasa varyasyonları

Thermo46

Kapı dikey kesiti

Yan parça yatay kesiti

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Kasa A1 Kasa A2 Genişletme profili 
25 mm

Genişletme profili 
50 mm

Yan parçalar standart ölçüler
Thermo65 / Thermo46

Model Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Thermo 65 / 46 400 × 2100

Yüzeyler özel ölçüler
Thermo65 / Thermo46

Model Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Thermo 65 / 46 875 – 2250 × 300 – 500

Yan parçalar özel ölçüleri
Thermo65 / Thermo46

Modeller Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Thermo46
Thermo65

300 – 1000* × 1875 – 2250
300 – 1000* × 1875 – 2250

* 500 mm genişlikten itibaren üst sabit pencere uygulanamaz.  
Yan parçalı kapıların statik fonksiyonu olmadığı için, statik,  
yapı gövdesi tarafından sağlanmalıdır.
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Yeni yapılarda  
ve yenilemelerde 
Hörmann kalitesi

Hörmann’la çok iyi planlama  

yapabilirsiniz. Özenli bir şekilde  

birbirine uyarlanan çözümler, size  

ve her alana yüksek fonksiyonelliğe  

sahip mükemmel ürünler sunuyor.

• Garaj kapıları  
Özel mimariler için tam uyumlu: Ahşap veya sac, 
yekpare veya seksiyonel kapılar.

• Kapı motorları  
Konforun ve hırsızlık engelleyici emniyetin tadını 
Hörmann garaj ve bahçe giriş kapısı motorları  
ile çıkartınız. Hörmann kapı motorları ile bu konforu 
yaşam alanlarınızda da yaşayabilirsiniz.

• Ev kapıları  
Kapsamlı ev kapıları ürün yelpazemizde arzu ettiğiniz 
kapı modelini mutlaka bulursunuz.

• Çelik kapılar  
Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri  
için sağlam kapılar.

• Kasalar  
Kapsamlı ürün yelpazemizden yeni yapı, ilave yapı  
ve yenileme için seçiminizi yapınız.

Garaj kapıları ve kapı motorları

Thermo65 / Thermo46 ev kapısı

Çelik kapılar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

tek elden kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en ileri  

teknolojilerin kullanıldığı fabrikalarda üretilir. Avrupa pazarının  

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Asya pazarlarındaki  

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf  

yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK VE AHŞAP  
KONUT KAPILARI

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Hindistan
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