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Resimlerdeki yüzeyler ve renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle gerçek doku 
ve renk özelliklerini tam olarak yansıtmayabilir.

Bu broşürde gösterilen bazı kapı ve donanım detayları standart özellikler 
değildir, ancak belli bir fiyat farkı ile temin edilebilir. Kapılar ve donanımlar ile 
ilgili standart kapsam ve opsiyonel ilaveler ile ilgili detayları Hörmann satış 
ofisinden öğrenebilirsiniz.

Tanımlamalar, resimler, teslimat kapsamı detayları, donanım ve renk seçenekleri 
baskı tarihindeki güncel bilgiler olup değişiklik ve düzeltme hakkımız saklıdır.

Telif hakkımız saklıdır. Tekrar basılması, çıktı şeklinde bile olsa, ancak onayımız 
alınarak mümkündür.

 ◀ Thermo65 Motif 700, Decograin Golden Oak, HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak, yan pencereli
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Ev gibisi yok...

Yoğun bir iş gününden sonra eve gelmek 

ve aile hayatının keyfini sürmekten daha 

güzel bir şey var mı? Birlikte yemek 

sofrasında oturmak, oyunlar oynamak veya 

televizyon izlemek... Sevdiklerinizle güzel 

zaman geçirmek için kendinizi evinizde 

rahat ve güvende hissetmelisiniz.

Hörmann Thermo65 ve Thermo46 Ana 

Giriş Kapıları bu konuda yardımcınız 

olacaktır. Üstün kaliteli çelik kapılarımız 

mükemmel ısı yalıtımı, güvenilir emniyet 

donanımı, geniş motif seçeneği ve cazip 

fiyat-performans oranı sunar. Takip eden 

sayfalarda isteklerinizi tamamen 

karşılayacak Hörmann kapıyı mutlaka 

bulacaksınız.

Thermo65, Motif 750, Decograin CH 703 Titan Metallic,  
HB 38-2 paslanmaz çelik tutamak, yan pencereli ▶
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Tüm kapılar ve kasalar Hörmann bünyesinde 
geliştirilip Almanya’daki modern fabrikalarında 
DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 VE BS OHSAS 
18001 kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim sistemlerinin gerekliliklerine uygun  
olarak üretilmektedir. Bunun yanı sıra, kalifiye  
ürün geliştirme ekiplerimiz sürekli yeni ürün ve 
ekipman geliştirme üzerinde çalışarak güvenle 
kullanabileceğiniz bir çok patentli ve eşsiz  
ürünü hizmetinize sunar.

“Alman Malı”  
Kalitesi

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

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

Kuruluş felsefesi doğrultusunda, 

Hörmann markası koşulsuz kalite 

anlayışının teminatıdır. Bir aile işletmesi 

olarak 80 yılı aşan kapı ve bileşenleri 

üretimi tecrübesi ve bugüne kadar 

20 milyon adeti aşan kapı ve kapı  

motoru satışı ile Hörmann, sektöründe 

Avrupa’nın bir numarasıdır.

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

Gerçek kullanım şartlarına eşdeğer dayanım 
testleri ile sınanan ürünlerimiz Hörmann 
kalitesini uzun yıllar boyunca muhafaza eder, 
siz ve gelecek nesiller için...

Hörmann , çevre ve geleceğimizin 
korunmasında örnek alınması gereken biçimde 
enerji ihtiyacının % 100’ünü çevre dostu 
enerji kaynaklarından sağlar. Sertifikalı, akıllı 
enerjietim sistemi ile CO² atığı büyük ölçüde 
azaltılır. Ayrıca, Hörmann enerji tasarruflu bina 
gereksinimlerini karşılayan ürünleri de 
kullanımınıza sunar.

Nesiller boyu  
Hörmann...

Geleceğe  
odaklı...

* Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com.tr
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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  İ Y İ  N E D E N L E R

* Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler  
G × Y 1230 × 2180 mm için geçerlidir.

Thermo65 ve Thermo46 giriş kapılarımız benzersiz 
ve seçkin bir karşılama sunar. Kapı kanadının  
iç ve dış formu ile iç tarafta kalan kapı profili 
en yüksek tasarım gerekliliklerini karşılar.  
İç yüzeyleri de iç mekan kapılarınız ile tam  
uyum içindedir.

4
Thermo46 giriş kapıları, 1,1 W/ (m²·K)’e kadar  
U değerleriyle* eviniz için iyi bir ısı yalıtımı sağlar. 
Thermo65 giriş kapıları, 0,87 W/ (m²·K)’e 
kadar U değerleriyle* yüksek ısı yalıtımı 
değeri sunar. Böylece sürdürülebilir şekilde 
enerji tasarrufu sağlar ve çevre korumaya 
katkıda bulunmuş olursunuz.

5Gizli profilli  
kapı kanadı

Yüksek ısı  
yalıtımı

Diğer üreticilerin görünür 
profilli ve cam çıtalı kapılarının 
içten görünümü

Diğer üreticilerin görünür profilli 
kapılarının dıştan görünümü
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Sadece Hörmann’da 

Evinizin güvenliği için üzerimize düşeni yapıyoruz. 
Bu yüzden Thermo65 / Thermo46 kapılarımız 
standart olarak çok noktalı kilitlemeyle 
donatılmıştır.

Daha yüksek güvenlik için, birçok Thermo46 kapı 
motiflerinin yanı sıra tüm Thermo65 ev kapılarını 
(yan parçalar ve üst sabit pencerelerle de) 
opsiyonel olarak RC 2 güvenlik donanımıyla 
temin edebilirsiniz.

6 7Yüksek güvenlik  
donanımı

Güvenli  
camlar

Hörmann Ana Giriş Kapılarının sertifikalı emniyet donanımları 
Alman Polis Teşkilatı tarafından da tavsiye edilmektedir.

İç ve dış tarafta standart olarak 
8 mm lamine güvenlik camıyla

Güvenlik ve hırsızlık dayanımı konusunda 
Hörmann ana giriş kapıları en yüksek beklentilere 
uygundur. Camlı kapılarda, yalıtımlı cam bloğun 
iç ve dış katmanlarındaki 8 mm kalınlığındaki 
lamine güvenlik camları en yüksek seviye 
emniyet sağlar. Kırılma durumunda cam 
parçaları kapının iç tarafında laminasyon filmine 
bağlı kalarak keskin parçalardan yaralanma 
riskini ortadan kaldırır. Lamine güvenlik camları 
hırsızların içeri girmesini de zorlaştırdığından 
emniyet sağlar.

9



RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

 UD değeri

W/(m²·K)*
’ye kadar

0,87

Ü R Ü N  Y E L PA Z E S İ

65 mm

Thermo65 ana giriş kapıları iç tarafındaki yekpare yüzey görünümü 
sayesinde oda kapılarınız ile uyumlu bir bütünlük sağlar.

Konstrüksiyon

• Gizli kanat profili ve kalın bini ile zarif bir görünüm sunan,  
65 mm kalınlığında, tam dolgulu, sağlam çelik kapı

• Yüksek stabilite ve ısı yalıtımı sağlayan, ısı bariyerli kompozit  
kanat profili

• Isı bariyerli, 80 mm kalınlığında alüminyum kasa ve 20 mm 
yüksekliğindeki alüminyum/plastik eşik rayı ile mükemmel  
ısı yalıtımı

• Üç kademeli contalama ile yağmur, rüzgar ve toza karşı  
tam koruma

• Üç katman camlı pencerede, kırılma durumunda yaralanma  
riskini oluşturmayan, lamine iç ve dış katman emniyet camları

• Arttırılmış güvenlik için opsiyonel RC 2 emniyet donanımı**

Enerji Tasarrufu Yönetmeliğinin tüm şartlarını karşılar

Isı köprüsüz montaja uygun

Yaklaşık 0,87 W/ (m²·K)’e kadar U değeri

Thermo65 Ana Giriş 
Kapısı çelik / alüminyum

* G × Y 1230 × 2180 mm 
ölçülü kapı için, 
IFT Rosenheim 
tarafından test edilip 
onaylanmıştır.

** THP 410S, 430E, 
600S motifler için 
geçerli değildir.

Opsiyonel
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UD değeri

W/(m²·K)*
’ye kadar

1,1 RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

Thermo46 ana giriş kapıları iç tarafındaki yekpare yüzey görünümü 
sayesinde oda kapılarınız ile uyumlu bir bütünlük sağlar.

Konstrüksiyon

• Gizli kanat profili ve kalın bini ile zarif bir görünüm sunan, 46 mm 
kalınlığında, tam dolgulu, sağlam çelik kapı

• İyi stabilite ve ısı yalıtımı sağlayan, ısı bariyerli kompozit kanat profili

• Isı bariyerli, 60 mm kalınlığında alüminyum kasa ve 20 mm yüksekliğindeki 
alüminyum / plastik eşik rayı ile etikili ısı yalıtımı

• İki kademeli contalama ile yağmur, rüzgar ve toza karşı tam koruma

• Üç katman camlı pencerede, kırılma durumunda yaralanma riskini 
oluşturmayan, lamine iç ve dış katman emniyet camları

• Arttırılmış güvenlik için opsiyonel RC 2 emniyet donanımı**

Enerji Tasarrufu Yönetmeliğinin tüm şartlarını karşılar

Isı köprüsüz montaja uygun

Yaklaşık 1,1 W/ (m²·K)’e kadar U değeri

46 mm

Thermo46 Ana Giriş  
Kapısı çelik / alüminyum

* G × Y 1230 × 2180 mm 
ölçülü kapı için, 
IFT Rosenheim tarafından 
test edilip onaylanmıştır.

** TPS 020S, 025S, 030S, 
040S, 200I, 400I motifler 
için geçerli değildir.

Opsiyonel
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Kapıda sıcak karşı lama...

Thermo65 iyi bir ev kapısında olması gereken tüm 

özelliklere sahiptir. 65 mm kalınlığında, PU tam 

dolgulu ve gizli profilli çelik kapı kanadı ve ısı 

bariyerli alüminyum kasa soğuğu dışarıda tutar. 

Thermo65 ana giriş kapıları iç tarafındaki yekpare 

yüzey görünümü sayesinde oda kapılarınız ile 

uyumlu bir bütünlük sağlar. 0,87 W/ (m²·K)’e varan 

U değeri mükemmel ısı yalıtımının göstergesidir. 

Kapılar kendinizi evinizde güvenli ve rahat 

hissetmeniz için standart olarak 5 noktadan 

kilitlemeli güvenlik kilidi ile donatılmıştır. Arttırılmış 

güvenlik için belli Thermo65 modellerini opsiyonel 

olarak RC 2 emniyet donanımı ile de temin 

edebilirsiniz.

14 çekici motif, 17 öncelikli renk ve 5 Decograin 

yüzey seçeneği arasından hayalinizdeki kapıyı seçin.

T H E R M O 6 5

 ◀ Thermo65, Motif 010, Decograin Golden Oak, opsiyonel HB 38-2 paslanmaz çelik tutamak, 
yan pencereli
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T H E R M O 6 5

Motif 010
Decograin Golden Oak, HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak, Satinato camlı yan pencereler

Kişisel tarzınızı yansıtan,  
kendine özgü tasarım
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Motif 015
Decograin CH 703 
Titan Metallic, Figür 400 
paslanmaz çelik görünümlü 
süslemeler, HB 14-2 
paslanmaz çelik tutamak

Motif 010
Öncelikli renk RAL 9007  
Gri Alüminyum, Figür 751 
paslanmaz çelik süslemeler, 
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 015
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, HB 14-2 
paslanmaz çelik tutamak

Motif 600S
Decograin Winchester Oak, Satinato camlı kanat 
penceresi, HB 38-2 paslanmaz çelik tutamak, 
Satinato camlı yan pencereler

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

15



T H E R M O 6 5

 ▲ Thermo65, Motif 515, Decograin CH 703 Titan Metallic, yan pencereli
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 ▼ Thermo65, Motif 010, Decograin CH 703 Titan Metallic, dışa doğru açılır kanat (opsiyonel), yan pencereli

 ▶ Thermo65,  
Motif 820S, 
Decograin Dark Oak, 
yan pencereli 17



T H E R M O 6 5

Özgün tasarım

Motif 700B
Öncelikli renk Decograin CH 703 Titan Metallic, HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak, 7 şeffaf şeritli kumlamalı cam
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Motif 850B
Standart renk trafik beyazı 
RAL 9016, ipeksi mat, 
paslanmaz çelik tutamak 
HB 38-2, 7 şeffaf şeritli 
kumlanmış cam ile

Motif 900D
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat,  
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak, 4 şeffaf şeritli 
kumlamalı cam

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

Motif 810E
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat,  
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak, şeffaf şeritli 
kumlamalı cam (kare)

Motif 750C
Öncelikli renk RAL 3004 Bordo, 
ipeksi mat, HB 38-2 paslanmaz 
çelik tutamak, 5 şeffaf şeritli 
kumlamalı cam

Motif 800S
Öncelikli renk RAL 7040 
Pencre Grisi, ipeksi mat,  
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak, Satinato cam
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T H E R M O 6 5

2020



Motif 410S
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi mat,  
HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak, Satinato cam

Motif 430E
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat,  
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak, şeffaf şeritli cam 
(çerçeve)

Motif 100
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi mat,  
HB 18-2 paslanmaz çelik tutamak, Satinato camlı 
yan pencereler

 ◀ Motif 100, öncelikli renk RAL 8028 Toprak Rengi, ipeksi mat 21
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Girişiniz dikkat çeksin

Thermo46 iyi bir ev kapısında olması gereken tüm 

özelliklere sahiptir. 1,1 W/ (m²·K)’e varan U değeri 

ile Thermo46 kapılar çok iyi ısı yalıtımı sağlar. 

Standart olarak sunulan 5 noktadan kilitlemeli 

güvenlik kilidi donanımı ile kendinizi daha emniyette 

hissedeceksiniz. Arttırılmış güvenlik için belli 

Thermo46 modellerini opsiyonel olarak RC 2 

emniyet donanımı ile de temin edebilirsiniz.

Modern etkilerden klasik görünüme – 13 çekici 

motif arasından favorinizi seçin. Renk ve cam 

seçenekleri, yan ve üst pencere opsiyonları ile 

Hörmann ana giriş kapınızı kişisel zevkinize göre 

tasarlayabilirsiniz.

T H E R M O 4 6

 ◀ Motif 015 Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak,  
yan pencereli
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Motif 750C
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi mat, HB 38-2 paslanmaz çelik tutamak, 
5 şeffaf şeritli kumlamalı cam, şeritsiz kumlamalı camlı yan pencereler ile

T H E R M O 4 6

Zarafete değer verenler için

24



Motif 900D
Decograin Golden Oak,  
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak, 4 şeffaf şeritli 
kumlamalı cam

Motif 700B
Decograin CH 703 Titan Metallic, HB 38-2 
paslanmaz çelik tutamak, 7 şeffaf şeritli kumlamalı 
cam, şeritsiz kumlamalı camlı yan pencereler ile

Motif 515
Decograin CH 703 
Titan Metallic, Figür 400 
paslanmaz çelik görünümlü 
süslemeler, HB 14-2 
paslanmaz çelik tutamak

Motif 015
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat,  
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 025S
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat, 
Figür 400 paslanmaz çelik 
görünümlü süslemeler,  
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak, Satinato cam 25



T H E R M O 4 6
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 ◀ Motif 010 Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, opsiyonel HB 38-2 paslanmaz çelik tutamak, yan pencereli

Motif 020S
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat, 
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak, Satinato cam

Motif 010
Öncelikli renk RAL 7016 Antrasit Gri, HB 14-2 
paslanmaz çelik tutamak, Satinato camlı yan 
pencereler

Motif 030S
Öncelikli renk RAL 7040 
Pencere Grisi, HB 14-2 
paslanmaz çelik tutamak, 
Satinato cam

Motif 040S
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi mat, 
HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak, dairesel cam 
Ø 280 mm, Satinato cam
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T H E R M O 4 6

28



 ◀ Motif 400 Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi mat, HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak, yan pencereler

Motif 200
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat, 
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak, Vitray cam

Motif 100
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi mat, 
HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak, Vitray camlı 
yan pencereler

Motif 400I
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi mat, 
HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak, Vitray camlı 
yan pencereler
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E M N İ Y E T  D O N A N I M I

Güvenliği 
hissetmek 
güzel
5 noktadan kilitlemeli  
güvenlik kilidi

Evinizde güvende hissetmeniz için:  
2 kancalı kilit  2 adet sürgü mil  
ve sürgü kilit  kombine çalışarak 
kilit karşılık plakalarına oturur ve 
kapıyı kasaya doğru sıkıca bastırarak 
kilitler. Thermo65 kapılarda kilit 
karşılıkları optimum kapı kurulumu 
için ayarlanabilir. “Soft-lock” dil  
sayesinde kapı kapanması çok 
sessizdir.

İçten görünüm30



3D

 Dış rozet

Thermo65 ve Thermo46 kapılarda 
paslanmaz çelik dış rozet standarttır. 
Thermo65 kapılardaki korumalı rozet 
barele müdahaleyi zorlaştırarak ilave 
emniyet sağlar.

 Barel

5 adet anahtar teslimat kapsamındadır. 
Acil durum ve tehlike fonksiyonu 
sayesinde iç tarafta anahtar takılı  
olsa bile kapı kilidi kontrol edilebilir 
durumdadır.

Menteşe tarafı emniyeti

Güvenliğiniz bizim için önemlidir.  
Bu nedenle Thermo46/65 kapıların 
menteşe tarafında ilave emniyet 
çıtaları vardır ve kapının kanırtılarak 
açılması adeta imkansızdır.

 Thermo46
Menteşe tarafında mil tipi sürgü 
emniyeti

 Thermo65
Tam boy alüminyum emniyet çıtası

 Üç boyutta ayarlanabilen 
menteşeler

İki parçalı, emniyet pimli, paslanmaz 
çelik görünümlü kapaklı sağlam 
menteşeler üç boyutta ayarlanabilir  
ve bu sayede dengeli kapı hareketi 
sağlar.

 İç kapı kolu takımı

Kapının iç tarafında şık görünümlü 
paslanmaz çelik kol takımı standarttır.

Kasa varyasyonları

PU dolgulu, ısı bariyerli, 60 ya da 
80 mm genişlikte alüminyum kapı 
kasaları isteğe bağlı olarak bombeli 

 (A1/A3) ya da köşeli  (A2/A4) 
görünümde temin edilebilir.
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O T O M AT İ K  K İ L İ T L E R ,  C A M L A R

Opsiyonel 
donanım

Mekanik kendinden kilitlemeli 
otomatik kilit (Thermo65 için)

Kapı kapandığında sürgüler otomatik 
olarak devreye girer ve kapı kilitlenir.

Elektrikli otomatik kilit
(Thermo65 için)

Giriş kapınızı uzaktan kumanda  
ya da kablosuz parmak izi okuyucu 
aracılığıyla kolayca açabilirsiniz.  
Artık anahtarlarınızı kaybetme ya da 
unutma korkusu yaşamanıza gerek 
yok. Açılma sırasında elektrik motoru 
kilit sistemini açar. Size sadece kapıyı 
itip içeri girmek kalır.

 HSE 4 BS uzaktan kumanda, 
desenli siyah gövde, plastik kapaklar

 FFL 12 BS kablosuz parmak izi 
okuyucusu

 Kapı kanadına entegre edilmiş 
parmak izi okuyucusu ■ YENİ
(Thermo65 için)

Giriş kapınızı parmak izinizle açın! 
Parmak izi okuyucusu zarif bir şekilde 
kapı kanadına entegre edilmiştir ve 
elektrik motorlu otomatik kilit ile 
donatılmış tüm Thermo65 kapılar için 
opsiyonel olarak sunulmaktadır.

 Elektrik motorlu ve Bluetoth 
kontrollü otomatik kilit ■ YENİ
(Thermo65 için)

Kapınızı akıllı telefonunuz ile Bluetooth 
üzerinden kolayca açın ya da kilitleyin. 
Kullanıcı dostu BlueSecur uygulaması 
ile opsiyonel Bluetooth kontrollü 
otomatik kilit ile donatılmış Thermo65 
kapılarınızı açıp kilitleyebilirsiniz.

E-Açıcı (Thermo 65 ve Thermo46 
için, resim yok)

Manyetik kilit sayesinde kapınızı evin 
içinden buton aracılığı ile kolayca 
açabilirsiniz.

Reed kontak (Thermo65 ve 
Thermo46 için) ve kilit kontağı 
(Thermo65 için, resim yok)

Ev otomasyon ya da alarm sistemine 
bağlayabileceğiniz, kapının kapalı 
(Reed kontak) ve kilitli (kilit kontağı) 
olduğunu takip için kullanabileceğiniz 
aksesuarlar.

Yağmur koruması (Thermo65 ve 
Thermo46 için, resim yok)

Şık görünümlü koruma profili: yağmur 
suyunun yönünü değiştirmek için 
kullanabileceğiniz RAL 9016 Trafik 
Beyaz boyalı ya da paslanmaz 
çelikten mamul profil sonradan da 
kolayca monte edilebilir.

Yaylı alt eşik (Thermo65 ve 
Thermo46 için, resim yok)

Bu opsiyonel donanım engelsiz geçiş 
sağlayan eşiksiz kapıların eşik 
alanında yalıtım sağlamak için ideal 
çözümdür.
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Kapı pencereleri

Thermo46  
2 katman camlı
Motif 020 / 025 / 030 / 040

Bu kapılar yüksek ısı 
yalıtımı sağlayan camlar ile 
donatılmıştır. Kıvrımlı hatları 
ile “Roundstyle” kompozit 
cam çerçevesi kapıya 
modern ve uyumlu bir 
görünüm sağlar. Decograin 
yüzeylerde cam çerçevesi 
yüzeyle uyumlu renkte 
boyalıdır.

Thermo65  
3 katman camlı
Motif 700 / 750 / 800 / 
810 / 820 / 850 / 900

Thermo46 
3 katman camlı
Motif 700 / 750 / 900

Bu motiflerde iç ve  
dışta kapı ile bütünleşik 
pencere görünümü sunar. 
Paslanmaz çelik cam 
çerçevesi zarif ve şık 
görünür. Yalıtımlı camlar  
ısı yalıtım değerleriyle  
enerji tasarrufuna katkıda 
bulunur.

Thermo65  
3 katman camlı
Model 410 / 430

Thermo46  
2 katman vitray camlı
Model 200 / 400

“Profilstyle” kompozit cam 
çerçeveleri kasetli kapı 
motifleri ile mükemmel 
uyum içindedir. Yalıtımlı 
camlar üst düzey ısı yalıtımı 
ile enerji tasarrufu sağlar.

Thermo65  
3 katman camlı
Motif 600

Siyah cam çerçeveleri 
dikkat çekici bir kontrast 
oluşturur. Yalıtımlı camlar  
ısı yalıtımı konusunda üstün 
bir giriş kapısından tüm 
beklenenleri karşılar.

Yan ve üst sabit pencereler için camlar

Yan ve üst sabit pencereler Thermo46 kapılarda 2 katman, Thermo65 kapılarda ise 3 katman yalıtımlı 
cam ile temin edilmektedir.

Satinato Kumlamalı / şeffaf şeritli kumlamalı Vitray cam (sadece Thermo46 ile)Şeffaf cam
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T U TA M A K L A R ,  S Ü S L E M E L E R

Tutamaklar  
kapının güzell iğini 
vurgular: zevkinize 
en uygun modeli 
seçin

Tüm kapılar Sayfa 14’den itibaren 

görebileceğiniz modeller 

üzerindeki tutamaklar ile temin 

edilir. Alternatif olarak farklı bir 

paslanmaz çelik tutamak 

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 tip D-110 
tokmak 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)

HB 14-2, 
fırçalanmış 
paslanmaz çelik

HB 38-2, 
fırçalanmış 
paslanmaz çelik

HB 38-3, 
fırçalanmış 
paslanmaz çelik

Dış tutamaklar

Dış ve iç taraf için kapı kolu setleri
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Motif 010, Figür 451Motif 015, Figür 403

Motif 010, Figür 459Motif 010, Figür 454

Motif 015, Figür 400

Motif 010, Figür 457

Girişinizi güzelleştiren süslemeler

010, 015, 025 ve 515 motiflerinde kapının dış tarafında görsel 

zenginlik sunan süslemeler ile farklılık yaratabilirsiniz. Paslanmaz 

çelik veya paslanmaz çelik görünümlü süslemeler tüm renk ve 

yüzey seçeneklerindeki Thermo65 ve Thermo46 kapılarda 

uygulanabilir.

Motif 025, Figür 402

Motif 010, Figür 750

Motif 515, Figür 401

Motif 010, Figür 751 35



R E N K L E R  V E  Y Ü Z E Y L E R

Favori renginizi bulun

Zarif Pencere Grisi mi, yoksa canlı Yakut 

Kırmızısı mı? Hörmann ana giriş kapısı 

rengi için birçok seçenek sunar. Cazip 

fiyatlı, standart RAL 9016 Trafik Beyaz’ın 

yanı sıra 17 öncelikli renk* arasında 

seçim yapmakta zorlanacaksınız. 

Thermo65 ve Thermo46 kapılarda iç  

ve dış yüzeylerin rengi aynıdır. Renkleri 

yakından görmek için Hörmann satış 

ofisi ile temasa geçebilirsiniz.

RAL 9016 Trafik Beyaz

RAL 9007 Gri Alüminyum

RAL 9006 Beyaz Alüminyum

RAL 9002 Gri Beyaz

RAL 9001 Krem beyaz

RAL 8028 Toprak Rengi

RAL 8003 Kil Rengi

RAL 7040 Pencere Gri

RAL 7035 Açık Gri

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 6005 Yosun Yeşili

RAL 5014 Güvercin Mavisi

RAL 5010 Anzer Mavi

RAL 3004 Bordo

RAL 3003 Yakut Kırmızısı

RAL 3000 Alev Kırmızısı

RAL 1015 Açık Fildişi

CH 703 Antrasit Metalik

Standart renk RAL 9006 Trafik Beyaz

17 öncelikli renk*
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Doğal görünümlü  
ve zarif

Decograin yüzeyleri** dört doğal  

ahşap ve bir metalik renkli desen olarak 

temin edebilirsiniz. Yüzeydeki damarlar 

neredeyse gerçekmiş hissi veren ahşap 

görünümü sağlar.

5 Decograin yüzey**

Not:

Resimlerdeki yüzeyler ve renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle gerçek 
doku ve renk özelliklerini tam olarak yansıtmayabilir. Tüm renkler RAL 
koduna göredir. Güneşe maruz kalan dış kapılarda ısınmaya bağlı aşırı 
genleşme kapının fonksiyonlarını etkileyebileceğinden koyu renklerden 
kaçınılmalıdır.

* Thermo65 Motif 410 ve 430 için 01.07.2019 tarihinden itibaren temin 
edilebilir.

** Thermo65 Motif 100, 410, 430 ve Thermo46 Motif 100, 200, 400 için 
temin edilemez. Thermo46 Motif 020, 025, 030, 040 modellerinde cam 
çerçevesi yüzeyle uyumlu renkte boyalıdır.

Golden Oak: orta kahverengi, altın sarısı meşe deseni

Dark Oak: ceviz renkli meşe deseni

Night Oak: koyu, yoğun meşe deseni*

Winchester Oak: maun renkli ahşap deseni

CH 703 Titan Metallic: metalik görünümlü 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 kapı  

kanatlarını ve kasalarını farklı renklerde 

edinebilirsiniz – seçim sizin. RAL 9016 

Trafik Beyaz standart rengi 17 öncelikli 

renk veya 5 Decograin dekorla evinize 

ve dekorasyon stilinize en uygun 

şekilde kombine edebilirsiniz.

Kapı kanadı ve kasa farklı renklerde

RAL 9006 Beyaz Alüminyum kapı 
kasası , RAL 9007 Gri Alüminyum 
kapı kanadı

RAL 9006 Beyaz Alüminyum kapı 
kasası, CH 703 Titan Metallic kapı 
kanadı

CH 703 Titan Metallic kapı kasası, 
RAL 9016 Trafik Beyaz kapı kanadı

RAL 7016 Antrasit Gri kapı kasası, 
RAL 3004 Bordo kapı kanadı

38



Giriş kapınız  
oda kapılarınız i le 
uyum içinde

Decograin Golden Oak, Dark Oak  

veya CH 703 Titan Metallic yüzeyli 

Thermo65 giriş kapınızın iç yüzeyini 

beyaz oda kapılarınızla uyumlu olacak 

şekilde temin edebilirsiniz. Belirtili 

Decograin yüzeylere sahip tüm kapı 

motiflerini ve yan pencerelerini bombeli 

kasa ve iç yüzeyleri RAL 9016 Trafik 

Beyaz olarak temin edebilirsiniz – 

dilerseniz yan pencereler aynı renk 

kombinasyonunda da olabilir. Böylece 

giriş kapınız ve beyaz oda kapılarınızın 

mükemmel uyumunu sağlayabilirsiniz.

Çift renkli kapı ve yan pencereler

Dış görünüm Decograin yüzey

İç görünüm RAL 9016 Trafik Beyaz*

Not:

Resimlerdeki yüzeyler ve renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle gerçek 
doku ve renk özelliklerini tam olarak yansıtmayabilir. Tüm renkler RAL 
koduna göredir. Güneşe maruz kalan dış kapılarda ısınmaya bağlı aşırı 
genleşme kapının fonksiyonlarını etkileyebileceğinden koyu renklerden 
kaçınılmalıdır.

* Thermo65 Motif 100, 410, 430, 450 modelleri ve Thermo46 kapılar için 
mümkün değildir. 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 pencere yatay kesiti

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Kasa A4 Genişletme profili 
25 mm

Genişletme profili 
50 mm

Kasa A3

Standart ölçüler Thermo46

Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Net duvar açıklığı Net geçiş 
yüksekliği

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, 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

Standart ölçüler  
Thermo65

Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Net duvar açıklığı Net geçiş 
yüksekliği

1000 × 2100 1020 × 2110 850 × 2005

1100 × 2100 1120 × 2110 950 × 2005
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Net duvar boşluk ölçüsü = RAM + 20
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Kasa dış ölçüsü (RAM)
Yan parça

Kasa dış ölçüsü (RAM)
Kapı

Net geçiş ölçüsü = RAM – 128

Net görüş = RAM – 116
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Kapı yatay kesiti

Kasa varyasyonları

Thermo46

Kapı dikey kesiti

Yan pencere yatay kesiti

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Kasa A1 Kasa A2 Genişletme profili 
25 mm

Genişletme profili 50 mm

Yan pencereler 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 / 46 700 – 2250 × 300 – 500

Yan pencereler özel ölçüleri
Thermo65 / Thermo46

Modeller Kasa dış ölçüsü  
(sipariş ölçüsü)

Thermo46
Thermo65

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

* 500 mm genişlikten itibaren üst sabit pencere uygulanamaz.  
Yan pencerelerin taşıyıcı özelliği yoktur. Statik yük yapı gövdesi 
tarafından üstlenilmelidir.
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Evinizin tüm 
kapılarında Hörmann 
kalitesini tecrübe edin

Hörmann bütüncül bir konut tasarımı için 

kapsamlı seçenekler sunar. Birbirleriyle 

uyumlu kapı çözümleri ile her uygulama 

alanı için mükemmel ürünü Hörmann'da 

bulabilirsiniz. 

• Garaj kapıları  
Kişisel zevkinize uygun şekilde özelleştirebileceğiniz 
farklı malzeme ve görünüm seçenekleri ile seksiyonel, 
sarmal ya da yekpare tip garaj kapıları.

• Kapı motorları  
Bahçe, garaj ve iç mekan kapılarınız için güvenli ve 
konforlu kapı motorları.

• Ana giriş kapıları  
Hayalinizdeki kapıyı kapsamlı ana giriş kapıları ürün 
yelpazemizde mutlaka bulacaksınız. 

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

• Kapı kasaları  
Yeni inşa ya da tadilat işleri için uzun ömürlü ve şık çelik 
kapı kasaları.

Garaj kapıları, bahçe kapısı motorları

Thermo65 / Thermo46 ana giriş kapıları

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

KAPI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

MENTEŞELİ KAPILAR

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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