
UD değeri 
yakl.

W/(m²·K)’ye 
kadar

0,47 RC 4
RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

Ana giriş kapıları
YENİ: ThermoPlan Hybrid ve ThermoSafe Hybrid paslanmaz çelik-alüminyum  
ana giriş kapıları

Tüm alüminyum ve 
paslanmaz çelik-alüminyum 
ana giriş kapılarında RC 3 
standart
Camsız ThermoSafe Hybrid 
ana giriş kapılarında RC 4 
standart



Her yönü i le kendini 
kanıt lamış Hörmann 
marka kalitesi

Hörmann alüminyum ve çelik/

alüminyum ana giriş kapıları birçok 

alanda benzerlerinden üstündür. 

Etkileyici avantajlar:

• Yüksek ısı yalıtımı

• Maksimum güvenlik

• Yüksek ses yalıtımı

• Maksimum sağlamlık

• Uzun ömür

Yıllar sonra bile yeni görünümünü 

muhafaza eden Hörmann ana giriş 

kapıları teknik donanım ve tasarım 

konusunda geniş seçim olanakları 

sunar. Avrupa'nın lider kapı 

üreticisinden altı ana giriş kapısı 

versiyonu... Yeni kapınızı seçmekte 

zorlanacaksınız!
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6 Hörmann'ı tercih etmek için iyi nedenler

12 Ürün Yelpazesi

16 Emniyet donanımları

18 ThermoCarbon

28 ThermoPlan Hybrid ■ YENİ

36 ThermoSafe Hybrid ■ YENİ, ThermoSafe

54 Thermo65

64 TopComfort

70 Özel donanımlar

86 ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoSafe kilit seçenekleri

95 Hörmann ürün yelpazesi

İ Ç İ N D E K İ L E R

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.
Tanımlamalar, resimler, teslimat kapsamı detayları, donanım ve renk seçenekleri 
baskı tarihindeki güncel bilgilerdir.
Değişiklik ve düzeltme hakkımız saklıdır.

Telif hakkımız saklıdır. Tekrar basılması, çıktı şeklinde bile olsa, ancak onayımız 
alınarak mümkündür.
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Evinizin olmazsa olmazı ve zevkinizin yansımasıdır - Ana Giriş Kapısı. İlk bakışta 

görünüm ön planda olmakla birlikte, hırsızlık emniyeti ve ısı yalıtımı gibi "iç özellikler" 

de belirleyicidir. Satın alma sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sizin için 

derledik.

Bize en uygun ana gir iş kapısı hangisi?
D A

N I
Ş M

A N
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Ahşap kapı Alüminyum kapılar

Ana giriş kapısı ile ilk izlenim
Ana giriş kapısı evin genel görünümüyle uyumlu olmalıdır. 
Günümüzde malzemeler geniş bir tasarım serbestliği 
sunar. Ana giriş kapılarında kullanılan en yaygın 
malzemeler plastik, alüminyum, çelik ve ahşaptır.

Ana giriş kapılarının 
karşılaştırılması
Ahşap kapılar sıklıkla bakım gerektirir. Bu doğal 
malzemenin hava koşullarına dayanabilmesi için düzenli 
olarak bakımı yapılmalı ve cilalanmalıdır. Bununla birlikte, 
ahşap kendiliğinden iyi derecede yalıtım sağlar. Doğal 
olması çevreye olumsuz etkileri önler.

Plastik kapılar ise daha hesaplıdır ve iyi bir ısı yalıtımına 
sahiptir. Bakım gerektirmemekle birlikte, zaman içinde 
güneş ışınlarının etkisi ile renk solmaları meydana gelebilir. 
Ayrıca, deforme olmamaları için iç yapılarında çelik 
kullanımı önemlidir.

Çelik ana giriş kapıları fiyat yelpazesinde ortada yer alan 
sağlam çözümlerdir. Modele göre farklı seviyelerde 
hırsızlık emniyeti sunar ve boyalı yüzey sayesinde her 
hava koşuluna dayanıklıdır. Alüminyum ana giriş kapıları 
biraz daha pahalıdır. Bununla birlikte birçok avantajı da 
beraberinde getirir. Alüminyum ana giriş kapıları çoklu 
hazneli iç yapısı ile iyi derecede yalıtım sağlar ve yüksek 
emniyet gereksinimlerini yerine getirir. Hafif olmakla 
birlikte çok sağlamdırlar ve yüksek ses yalıtımı 
sunarlar. Boyama gibi bakım işleri gerektirmezler ve geniş 
bir aksesuar ve donanım seçeneği sunarlar.

İyi yalıtım ile düşük enerji 
maliyeti
Yeni bir ana giriş kapısı alırken sadece emniyet, renk 
veya motif değil yalıtım değerlerine de dikkat 
edilmelidir. İyi yalıtımlı kapılar evin iç sıcaklığını korurken 
bütçenize önemli katkı sağlar. Kapıya entegre posta 
kutusu gibi tasarım özellikleri hava akımına neden olur ve 
çok fazla ısı kaybı oluşur. İnce malzeme, yetersiz dolgu ve 
ısı ileten aksam nedeniyle de kapı üzerinden yüksek 
oranda ısı kaybı oluşur. Yalıtım konusunda karşılaştırma 
kriteri ısı yalıtım katsayısı, kısaca UD değeridir. Değer ne 
kadar düşükse ısı yalıtımı o kadar iyidir.  Enerji tasarruf 
yönetmeliğine göre ana giriş kapıları için UD değeri 
maksimum 1,8 W/ (m²·K)'yi aşmamalıdır. 

Bir evin termal kamera görüntüleri 5



Tüm kapılar ve kasalar Hörmann bünyesinde 
geliştirilip üretilmektedir. Bunun yanı sıra, kalifiye 
ürün geliştirme ekiplerimiz sürekli yeni ürün ve 
ekipman geliştirme üzerinde çalışmaktadır. 
Böylece bir çok patentli ve eşsiz ürün hizmetinize 
sunulur. Gerçek kullanım şartlarına eşdeğer 
dayanım testleri ile sınanan ürünlerimiz Hörmann 
kalitesini uzun yıllar boyunca muhafaza eder.

"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

1

Made in Germany

"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.
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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

Ürünlerimize ve tavizsiz kalite anlayışımıza 
güveniyoruz. Bu nedenle Thermo65 için 5 yıl, 
ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, 
ThermoSafe Hybrid, ThermoSafe ve 
TopComfort model ana giriş kapılarımız için ise 
10 yıl garanti* veriyoruz.

Hörmann, çevre ve geleceğimizin korunmasında 
örnek alınması gereken  biçimde enerji 
ihtiyacının %100'ünü çevre dostu enerji 
kaynaklarından sağlar. Sertifikalı, akıllı enerji 
yönetim sistemi ile CO² atığı yılda 40.000 ton 
mertebesinde 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

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  İ Y İ  N E D E N L E R

Diğer üreticilerin görünür profilli 
ve cam çıtalı kapılarının içten 
görünümü

Diğer üreticilerin görünür profilli 
kapılarının dıştan görünümü

Dıştan görünüm İçten görünüm

ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe 
Hybrid, ThermoSafe ve Thermo65 kapılarımız 
evinizin girişine özel ve zarif bir görünüm katar. 
Kapı kanadının iç ve dış formu ile iç tarafta kalan 
kapı profili en yüksek tasarım gerekliliklerini 
karşılar. İç yüzeyleri de iç mekan kapılarınız ile 
uyum içindedir.

Gizli profilli kapı kanadı4
ThermoPlan Hybrid ana giriş kapılarında 
alüminyum ve paslanmaz çeliğin kullanımıyla 
elde edilen zarif ve hemyüz kapı görünümünü 
beğeneceksiniz. Kapı kanadı ve kasası 
arasında geçiş neredeyse belirsizdir. Dış 
tarafta kullanılan paslanmaz çelik sac sayesinde 
yüksek kanat stabilitesi temin edilir.

Hemyüz geçiş ■ YENİ5
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Sadece Hörmann’da 
Yaklaşık 0,47 W/ (m²·K)'ye* varan UD değeriyle 
ThermoCarbon alüminyum ana giriş kapıları

Camlarda ısı köprüsü  
oluşmaz

* Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 
1250 × 2200 mm için geçerlidir.

Hörmann ana giriş kapıları yeni nesil yüksek ısı 
yalıtımlı kapılardır. Thermo65 0,87 W/ (m²·K)'ye 
varan UD değeriyle çok iyi ısı yalıtımı sağlarken, 
yeni ThermoPlan Hybrid ise 0,78 W/ (m²·K)'ye 
varan UD değeriyle göze çarpar. 
0,87 W/ (m²·K)'ye varan UD değerleriyle 
ThermoSafe Hybrid ve ThermoSafe de ön plana 
çıkan modellerdir. Tüm kapı sistemleri enerji 
tasarruf yönetmeliklerinin tüm koşullarını 
karşılamaktadır. Isı yalıtımında tartışmasız 
dünya şampiyonu ThermoCarbon ana giriş 
kapılarımızdır: 0,47 W/ (m²·K)'ye varan UD 
değeriyle benzersiz yalıtım sağlar ve IFT 
Rosenheim Enstitüsü tarafından yüksek enerji 
tasarruflu pasif evlerde kullanım için 
sertifikalandırılmıştır.

ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, 
ThermoSafe Hybrid ve ThermoSafe ana giriş 
kapılarının camlı modellerinde kapı içine köpük 
dolgu cam yerleşik halde iken uygulanır. Bu 
patentli çözüm sayesinde cam köpük ile en iyi 
şekilde bağlandığı için ısı köprüleri oluşmadan 
yüksek ısı yalıtımı sağlanmış olur.

Mükemmel ısı yalıtımı6 Isı köprüsü  
oluşturmayan tasarım7
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Sadece Hörmann’da 

RC 4
RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

İç ve dış tarafta standart olarak 
8 mm lamine güvenlik camıyla

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

Ana giriş kapılarımız güvenlik konusunda yeni 
standartları belirler. Tüm ThermoCarbon, 
ThermoPlan Hybrid ve ThermoSafe ana giriş 
kapılarında RC 3 güvenlik donanımı standarttır. 
ThermoSafe Hybrid serisinin camsız modellerinde 
ise standart güvenlik donanımı RC 4'tür. RC 4 
donanım ThermoCarbon serilerinde opsiyonel 
olarak temin edilebilir. Thermo65 ve TopComfort 
serilerini de opsiyonel olarak RC 2 güvenlik 
donanımı ile edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 
bkz. Sayfa 16-17.

Yüksek emniyet seviyesi olması kapının güzel 
görünmeyeceği anlamına gelmez. Çoğu rakip 
ürünlerin aksine hırsızlık engelleyici emniyet 
donanımı Hörmann ana giriş kapılarında zarifçe 
gizlenmiştir. Hörmann marka kalitesi budur!

Güvenlik ve hırsızlık dayanımı konusunda 
Hörmann ana giriş kapıları en yüksek 
beklentilere uygundur. 3 kat izolasyon camının 
iç ve dış tarafındaki lamine güvenlik camı (VSG) 
maksimum emniyet sağlamaktadır. 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.

Hırsızlık engelleyici 
emniyet donanımı Güvenli camlar8 9

Tüm alüminyum ve paslanmaz 
çelik-alüminyum ana giriş 
kapılarında RC 3 standart

Camsız ThermoSafe Hybrid ana 
giriş kapılarında RC 4 standart

10



Hörmann ECturn kapı açıcı ile, 
ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, 
ThermoSafe Hybrid veya ThermoSafe kapınızı 
daha kolay açabilirsiniz. Düşük enerjili işletim 
sayesinde güvenlik tertibatına gerek yoktur. 
Yeni HDO 200 kapı motoru TopComfort 
kapınızı tam otomatik olarak açıp kapatır. 
Güvenliğiniz için Flatscan sensör kapının iç ve 
dış tarafını kontrol eder. Her iki sisteme de 
Hörmann BiSecur kablosuz uzaktan kumandalar 
ya da butonlar ile kolayca kumanda edilebilir. 
Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 89.

ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid, 
ThermoSafe ve ThermoCarbon serilerinin XXL 
versiyonları ile cömertçe ölçülendirilmiş 
girişler tasarlayabilirsiniz. ThermoPlan Hybrid, 
ThermoSafe Hybrid, ThermoSafe kapılarda 
2500 mm, ThermoCarbon kapılarda ise 
3000 mm yükseklik mümkündür.

Temassız geçişler
Tavan yüksekliğinde 
kapılar10 11

11



Standart

RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

RC 4
RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

Standart

 

W/(m²·K)*

0,47
UD değeri

yakl.
 

W/(m²·K)**

0,78
UD değeri

yakl.
 

W/(m²·K)**

0,87
UD değeri

yakl.

80 mm kalınlığındaki, ısı bariyerli 
alüminyum kapı kasası yüksek ısı 
yalıtımı sağlarken camsız kapılar için 
RC 4, camlı kapılar için ise RC 3 
emniyet donanımı 5 noktadan 
kilitleme ile güven verir. ThermoSafe 
Hybrid toz boyamalı paslanmaz çelik 
sac malzeme sayesinde yüksek 
sıcaklık farklarında bile yüksek 
stabilitesi ile etkileyicidir. İlave bilgileri 
sayfa 36'dan itibaren bulabilirsiniz.

Zarif bir kapı görünümüne önem 
veriyorsanız ThermoPlan Hybrid ana 
giriş kapıları doğru seçimdir. İç ve dış 
tarafta kasa ve kanat arasında 
hemyüz geçiş ile etkileyicidir. Toz 
boyamalı paslanmaz çelik sac 
malzeme, kapı kanadında yüksek 
sağlamlık sağlar. Bu yenilik ile ilgili 
bilgilere Sayfa 28'den itibaren 
ulaşabilirsiniz.

Alüminyum ana giriş kapıları arasında 
ısı yalıtımında dünya şampiyonumuz, 
yaklaşık 0,47 W/ (m²·K)'ye* varan UD 
değeriyle* zirvededir. 9 noktadan 
kilitlemeli RC 3 emniyet donanımı ve 
karbon cam elyafı hibrit malzemeden 
mamul yüksek teknolojili kapı kanadı 
profili ile göz kamaştırır. Eşşiz 
ThermoCarbon ana giriş kapılarını 
Sayfa 18'den itibaren 
inceleyebilirsiniz.

Top Class: 
ThermoSafe Hybrid  
■ YENİ

Design Class: 
ThermoPlan Hybrid  
■ YENİ

Premium Class: 
ThermoCarbon

Ü R Ü N  Y E L PA Z E S İ

Standart
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RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

Opsiyonel OpsiyonelStandart

 

W/(m²·K)**

0,87
UD değeri

yakl.
 

W/(m²·K)**

0,87
UD değeri

yakl.
 

W/(m²·K)***

1,3
UD değeri

yakl.

Yüksek ısı yalıtımı sağlayan 80 mm 
kalınlığındaki, ısı bariyerli alüminyum 
kapı kasası, 5 noktadan kilitlemeli, 
RC 3 emniyet donanımı standart, 
70‘den fazla motif seçeneği - bunlar 
ThermoSafe ana giriş kapılarının 
etkileyici özelliklerinden sadece 
birkaçıdır. İlave bilgilere ve tasarım 
seçeneklerine Sayfa 36'dan itibaren 
ulaşabilirsiniz.

Thermo65 ana giriş kapıları çelik kapı 
kanadı ve alüminyum kasası ile 
yüksek ısı yalıtımı, 5 noktadan 
kilitleme ile de yüksek emniyet 
sağlar. Ayrıca mükemmel fiyat-
performans oranı ile etkileyicidir. 
Thermo65 ile ilgili ilave bilgileri, 
tasarım ve donanım seçeneklerini 
Sayfa 54'den itibaren görebilirsiniz.

Hem ısı yalıtımı ve emniyet 
konusunda yüksek donanımlı hem de 
aydınlık bir ev veya ofis girişi mi 
istiyorsunuz? O zaman TopComfort 
cam kapılar sizin için en doğru 
seçimdir. 9 farklı tasarım ve çok çeşitli 
desen arasından favori camınızı seçin. 
TopComfort ile ilgili ilave bilgileri 
Sayfa 64'den itibaren bulabilirsiniz.

Exclusive Class: 
ThermoSafe

Top Class: 
Thermo65

Comfort Class: 
TopComfort

* Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 1250 × 2200 mm için geçerlidir. 
** Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 1230 × 2180 mm için geçerlidir. 

*** Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler, özel termal yalıtım donanımlı GxY 1230 × 2180 mm kapı için geçerlidir. 13



Hırsızl ık r iskini azalt ıcı önlemler

İşlerini kolaylaştırmayın
Hırsızların pencerelerinize ulaşımını istemeden de olsa 
kolaylaştırmanız mümkündür. Örneğin masa, sandalye, 
bank gibi bahçe mobilyalarını merdiven gibi kullanabilirler. 
Uzun süre evde bulunmadığınızda bunları eve ya da garaja 
alın.

Hırsızlıkların çoğu gündüz vakti 
gerçekleşir
Hırsızlıkların çoğu siz işe gittiğinizde, çocuğunuzu okula 
bırakmak ya da alışverişe gitmek için dışarı çıktığınızda 
gerçekleşir. Tatil dönemleri özellikle risklidir. Hırsızlar çok 
küçük ayrıntılardan bile evde olup olmadığınızı anlayabilir. 
Hırsızların dikkatini çekmemek için 
uygulayabileceğiniz birkaç öneri verebiliriz, bunlar 
özellikle evden uzun süre uzak kalacaksanız faydalı 
olacaktır: eskiden beri bilinen çözümlerden biri 
komşularınızı bilgilendirip onlara posta kutunuzun 
anahtarını vermektir. Eğer posta kutusu düzenli olarak 
boşaltılmıyor ise, bu evde kimsenin olmadığına dair güçlü 
bir belirtidir. Ayrıca panjurlarınızın da tüm tatiliniz boyunca 
kapalı kalması önerilmez. Evde olduğunuz hissini verecek 
bazı önlemler alabilirsiniz. Örneğin televizyon ışığını taklit 
eden ve böylece evde birileri olduğu izlenimi uyandıran 
lambalardan kullanabilirsiniz. Işıklarınızı ya da panjurlarınızı 
kontrol edecek zamanlayıcılı şalterlerin kullanımı da çözüm 
olur. Ayrıca hırsızları caydıracak alarm ve kamera 
sistemleri kurulumu da etkili bir önlemdir.

Hırsızlara karşı güvenli 
pencereler ve kapılar
Öncelikle, emniyetli pencereler ve kapıların kullanımı 
esastır. Hırsızlar evlere genelde kolayca açılabilen pencere 
veya kapılardan girer. Bu nedenle güvenlik riskine bağlı 
olarak, bu zayıf noktalara RC 2 hatta RC 3 emniyet 
donanımlı çözümler kullanımı önerilir. RC 3 emniyet 
donanımı şartlarını karşılayan bir ana giriş kapısı belli 
aletler ile zorla giriş denemelerine karşı en az beş dakika 
dayanmalıdır. Eğer hırsızlık girişimi 90 saniyeden uzun 
sürerse davetsiz misafirler genelde vazgeçer ve 
şanslarını başka yerde denerler. Yan ve üst sabit 
pencereler de kapının emniyet sınıfı ile uyumlu olmalıdır. 
Unutmayın: Evinizden çıktıktan sonra kapınızı muhakkak 
kilitleyin. Çoğu sigorta firması kilitleme yapılmaması 
halinde hırsızlık hasarı ödemeyi kabul etmez.

D A
N I
Ş M

A N

Sağdaki resim:
RC 3 emniyet sınıfına 

göre kullanılması 
öngörülen hırsızlık 

aletleri14



Hırsızlık vakalarının yaklaşık %85'i çözümsüz 

kalır. Evinizin soyulma riskini azaltabilmek için 

dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır.
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Sizi, istenmeyen 
misafir lere karşı 
koruyoruz

Her üç dakikada bir hırsızlık 

gerçekleşiyor olması, ana giriş 

kapınızın yüksek emniyet 

standartlarına uygun donatılmış 

olmasını daha da önemli kılar. Bir 

hırsız 90 saniye içinde eve girmeyi 

başaramazsa genelde vazgeçer. 

Bu nedenle ana giriş kapısı 

emniyet donanımlı olursa hırsızlık 

girişimlerinin neredeyse yarısı 

başarısız olur.

RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

Tüm Thermo65 ve TopComfort ana giriş 
kapıları, yan parçalar ve üst sabit pencereler 
için opsiyonel

Kilitli kapı hırsızın basit aletler ile girme 
çabalarına 3 dakika boyunca dayanır.

Tüm ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, 
ThermoSafe Hybrid ve ThermoSafe ana giriş 
kapılarında standart, yan parçalar ve üst 
sabit pencereler için opsiyonel

Kilitli kapı hırsızın basit aletler, levye ve 
basit delme aletleri ile girme çabalarına 5 
dakika boyunca dayanır.

Camsız ThermoPlan Hybrid ana giriş kapıları 
için standart ve tüm ThermoCarbon ana giriş 
kapıları için opsiyonel

Kilitli kapı hırsızın basit aletler, levye, basit 
delme ve vurma aletleri ile girme 
çabalarına 10 dakika boyunca dayanır.

RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

RC 4
Sertifikalı 
Güvenlik

17
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T H E R M O C A R B O N

Premium donanımlı ısı 
yal ıt ım dünya şampiyonu

Hedefimiz emniyet, ısı yalıtımı, teknik donanım ve 

tasarım ile ilgili tüm beklentilerinizi aşacak bir kapı 

geliştirmekti. ThermoCarbon premium ana giriş 

kapısı ile bunu başardık. ThermoCarbon, 

0,47 W/ (m²·K)'ye varan UD değeriyle ısı yalıtımında 

dünyanın en iyisi olmasının yanı sıra opsiyonel  

RC 4 emniyet donanımı ile de güvenlik konusunda 

liderdir. Yüksek teknolojili karbon cam elyaf hibrid 

malzemeden mamul kanat profili üst seviye 

sağlamlık, darbe dayanımı ve eşsiz ses yalıtımı gibi 

etkileyici özellikler sunar.

ThermoCarbon ana giriş kapıları 20 motif ve  

19 öncelikli renk seçeneğinin yanı sıra talep halinde 

iç ve dış yüzeyde farklı renk opsiyonu sunar. 

Ayrıca, tutamak, cam, kilit varyasyonları gibi birçok 

ekipman opsiyonu ile kapınızı tam istediğiniz 

şekilde tasarlayabilirsiniz.
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RC 4
Sertifikalı 
Güvenlik

RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

UD değeri 
yakl.

W/(m²·K)’ye 
kadar

0,47

T H E R M O C A R B O N

Konstrüksiyon

Resimdeki ölçüler gerçek ölçülerdir

Standart

Opsiyonel

10
0 

m
m

11
1 

m
m

1
3

4

4

4

2

PU sert köpük dolgulu ve iç tarafta kalan kanat profilli 100 mm 
alüminyum kapı kanadı

Karbon elyaf takviyeli kompozit kanat profili sayesinde ısı  
izolasyonu ve yüksek stabilite

Isı izolasyonlu 111 mm alüminyum kapı kasası

Çepeçevre saran iki fitil ile üç kademeli yalıtım

Enerji tasarruf yönetmeliğindeki tüm gereksinimleri karşılamaktadır ve IFT 
Rosenheim tarafından pasif evler için sertifikalandırılmıştır*

Isı köprüsüz montaja uygun

Yakl. 0,47 W/ (m²·K)'ye** varan UD değerleriyle**

20



Donanım İçten görünüm

* Motif 310 hariç
** Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 1250 × 2200 mm için geçerlidir.
*** Hırsızlık engelleyici donanımın gerekli direnci sağlaması için kapı kapalı, kilitli ve anahtar çekili olmalıdır.

Oda kapılarında olduğu gibi iç tarafta 
yekpare görünüm, RAL 9016 Trafik Beyaz 
renk standart

Yavaşlatıcılı, ayarlanabilir açılma sınırlamalı 
gizli menteşeler

Paslanmaz çelik kapı kolu

İki taraflı güvenlik camlı 4 kat ısı koruma camı

Manipülasyona karşı korumalı silindir

9 noktadan kilitlemeli RC 3 emniyet 
donanımı***

Opsiyonel RC 4 emniyet donanımı ile

Renk tasarımı

• RAL 9016 Trafik Beyaz standart, mat
• 19 öncelikli renk opsiyonel
• RAL skalasından diğer renkler opsiyonel

İlave bilgiler için bkz. Sayfa 74-75.
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T H E R M O C A R B O N

Motif 189
Öncelikli renk RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, ipeksi 
parlak; HOE 615 
paslanmaz çelik tutamak; 
Float buzlu cam, 7 şeffaf 
şeritli

Motif 304
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi parlak 
tutamak yuvası; hemyüz 
paslanmaz çelik tutamak

Motif 300
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum tutamak,  
ipeksi parlak

Motif 305
Öncelikli renk CH 703 
Antrasit, ince dokulu, mat; 
RAL 3003 Yakut Kırmızısı, 
mat alüminyum süsleme; 
hemyüz paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 301
Öncelikli renk RAL 7016 
Antrasit Gri, mat; RAL 9006 
Beyaz Alüminyum hemyüz 
alüminyum süslemeler ve 
tutamak

Motif 306
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9016 Trafik Beyaz, 
mat tutamak yuvası; 
hemyüz paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam

Motif 302
Öncelikli renk RAL 7030 
Kaya Grisi, mat; RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, ipeksi 
parlak hemyüz tutamak; 
Float buzlu cam, dikey 
şeritli

Motif 308
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 7016 Antrasit Gri,  
mat tutamak yuvası ve 
tutamak; Float buzlu camlı 
yan parçalar ile
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Motif 309
Öncelikli renk RAL 7015 
Taş Grisi, ince dokulu, 
mat; RAL 9006 Alüminyum 
Beyaz, ipeksi parlak 
hemyüz tutamak

Motif 504
Öncelikli renk RAL 7030 Kaya Grisi, ince 
dokulu, mat; HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; "Float" buzlu cam, 5 şeffaf şeritli; 
Float buzlu camlı yan parça ile

Motif 310
Öncelikli renk CH 607 
Kestane, ince dokulu, mat; 
hemyüz paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam

Motif 312
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi parlak 
hemyüz tutamak; Float 
buzlu cam, dikey şeritli

Motif 565
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; CH 703 
Antrasit, ince dokulu, mat 
G 760 Design tutamak

Motif 314
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9016 Trafik Beyaz, 
mat tutamak yuvası; 
hemyüz paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam

Motif 568
Öncelikli renk CH 607 
Kestane, ince dokulu, mat; 
E6/EV1 eloksallı 
alüminyum G 750 Design 
tutamak
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T H E R M O C A R B O N

 ▲ ThermoCarbon Motif 308, XXL model (maks. 3000 mm yükseklik), öncelikli renk CH 703 Antrasit, ince dokulu, mat, yan parça ile24



Motif 650
Öncelikli renk RAL 9001 Krem, ince dokulu, mat; 
HOE 700 paslanmaz çelik tutamak; Pave Beyaz 
cam

Motif 680
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; HOE 700 
paslanmaz çelik tutamak; 
Pave Beyaz cam

Motif 686
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 600 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli

Motif 860
Öncelikli renk RAL 7015 
Taş Grisi, ince dokulu, mat; 
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 862
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 620 paslanmaz çelik 
tutamak

25



T H E R M O C A R B O N

Tüm 
ayrıntı larda 
Premium

 Gizli menteşeler

ThermoCarbon ana giriş kapılarının 
menteşeleri kapı kasası ve kanadı 
arasında gizlidir, içeriden ve dışarıdan 
görünmez. Kapı kanadı Hörmann 
teknik ekibi tarafından kolayca 
ayarlanır. Böylece kapınızı her  
zaman kolay ve güvenli şekilde 
kapatabilirsiniz.

 Paslanmaz çelik iç kapı kolu 
takımı

Paslanmaz çelik, zarif iç kapı kolu 
takımı Caro, ThermoCarbon kapılarda 
standarttır.

 Paslanmaz çelik kilit karşılığı

Kapı kasasına entegreli, paslanmaz 
çelikten mamul kaliteli kilit karşılığı 
Hörmann teknik ekibi tarafından 
kolayca ayarlanabilir. Bu sayede 
daima güvenli kilitleme elde edilir.

 Manipülasyona karşı korumalı 
silindir

Zorlamaya karşı korumalı,  
DIN 18252/DIN EN 1303 sertifikalı 
silindir üst düzey donanımı ile göze 
çarpar: "Anti-Picking" - kilide sokulan 
cisimle açılmaya dirençli, delinmeye 
karşı dirençli, acil durum ve tehlike 
fonksiyonu. Bu fonksiyon iç tarafta 
anahtar takılı olsa bile kapıyı dışarıdan 
açabileceğiniz anlamına gelir. 5 
anahtar ve 2 anahtar kapağı teslimat 
kapsamına dahildir.

Hemyüz emniyet rozeti

Kapı kanadı üzerinde şık bir 
görünümü olan hemyüz güvenlik 
rozeti silindir kilidin delinerek 
açılmasını önler. Kapınızda farklı 
silindir sistemleri kullanmak isterseniz 
Hörmann satış ofisi ile 
görüşebilirsiniz.

Detay resimler (iç ve dış taraf), öncelikli renk CH 703 Antrasit, ince dokulu, mat
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Hemyüz tutamaklar i le seçkin 
kapı tasarımı

 9 noktadan kilitlemeli güvenlik 
kilidi H9 ve zorla açılmaya izin 
vermeyen gizli menteşeler

ThermoCarbon 9 noktadan kilitleme 
ile donatılmıştır. Kapı kilitlendiğinde 5 
adet çelik kancalı kilit ve 4 adet sürgü 
kilit karşılıklarına oturur. Anahtarınızın 
sadece tek tur çevrilmesiyle bile bu 
üst düzey güvenlik sayesinde kapınız 
emniyettedir. XXL modelde 7 
noktadan kilitlemeli S7 standart kilit 
donanımıdır.

 Paslanmaz çelik gömme tutamak

Paslanmaz çelik gömme tutamaklı 
kapılarda tutamak yuvası standart 
olarak kapı rengindedir.

 Tam boy alüminyum tutamak

Gömme tutamak standart olarak 
ipeksi parlak RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, yuva ise kapı rengindedir.

 Alüminyum gömme tutamak 

Gömme tutamak standart olarak 
ipeksi parlak RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, yuva ise kapı rengindedir.

Özel tutamak renkleri

Tüm hemyüz dış tutamaklar 
(paslanmaz çelikten mamul olanlar 
hariç) farklı renklerde de temin 
edilebilir (daha fazla bilgi için bkz. 
Sayfa 84-85).
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T H E R M O P L A N  H Y B R I D  ■ YENİ

Evinizin zarif görünümü için

Evinin girişinde için sadece yüksek seviyede 

emniyet, ısı yalıtımı, teknik donanım özellikleri 

değil, şık bir görünüm de talep eden kullanıcılar 

için ThermoPlan Hybrid doğru seçim olacaktır. Bu 

kapıların konstrüksiyonu kasa ve kapı kanadı 

arasındaki hemyüz geçiş ile etkileyicidir. Dış 

tarafında kullanılan paslanmaz çelik sac malzeme, 

yüksek sıcaklık farklarında bile kapı kanadında 

yüksek sağlamlık sağlar.

Ayrıca 0,78 W/ (m²·K)'ye varan UD değeri ve 

standart RC 3 emniyet donanımı ile de caziptir. 

ThermoPlan Hybrid ana giriş kapılarını 12 motif ve 

19 öncelikli renk arasından isteğinize uygun 

kombinasyonda seçebilirsiniz. Ayrıca, tutamak, 

cam, kilit varyasyonları gibi birçok ekipman 

opsiyonu ile ThermoPlan Hybrid hayalinizdeki özel 

kapıya dönüşecektir.
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W/(m²·K)*

0,78
UD değeri

yakl.

T H E R M O P L A N  H Y B R I D  ■ YENİ

Konstrüksiyon

Resimdeki ölçüler gerçek ölçülerdir

RC 3
Sertifikalı 
Güvenlik

Standart

PU sert köpük dolgulu ve iç tarafta kalan kanat profilli 82 mm alüminyum 
kapı kanadı

Dış taraftaki boyalı paslanmaz çelik sac yüzey ile yüksek sağlamlık

Isı izolasyonlu alüminyum kanat profili

Isı izolasyonlu 82 mm alüminyum kapı kasası

Çepeçevre saran iki fitil ile üç kademeli yalıtım

Enerji tasarrufu yönetmeliğinin tüm taleplerini yerine getirir ve pasif evler için 
uygundur

Isı köprüsüz montaja uygun

Yaklaşık 0,78 W/(m²·K)'ye kadar UD değeri

82
 m

m

82
 m

m

1 4

5

5

3

2

30



Donanım İçten görünüm

* Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 1230×2180 mm için geçerlidir
** Hırsızlık engelleyici donanımın gerekli direnci sağlaması için kapı kapalı, kilitli ve anahtar çekili olmalıdır.

Oda kapılarında olduğu gibi iç tarafta 
yekpare görünüm, RAL 9016 Trafik Beyaz 
renk standart

Dış ve iç tarafta kapı kanadından kasaya 
hemyüz geçiş ■ YENİ

Üç eksende ayarlanabilir menteşeler

Alüminyum kapı kolu

İki tarafı güvenlik camlı 3 kat ısı koruma camı

Manipülasyona karşı korumalı silindir

5 noktadan kilitlemeli RC 3 emniyet 
donanımı**

Sürgü miller

Renk tasarımı

• RAL 9016 Trafik Beyaz standart, mat
• 19 öncelikli renk opsiyonel
• RAL skalasından diğer renkler opsiyonel

İlave bilgiler için bkz. Sayfa 74-75.
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T H E R M O P L A N  H Y B R I D  ■ YENİ

Motif 189
Öncelikli renk RAL 7035 
Açık Gri, mat; HOE 615 
paslanmaz çelik tutamak; 
Float buzlu cam, 7 şeffaf 
şeritli

Motif 501
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; Satinato cam

Motif 502
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; Satinato cam

Motif 503
Öncelikli renk RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, ipeksi 
parlak; HOE 500 
paslanmaz çelik tutamak; 
Float buzlu cam, 7 şeffaf 
şeritli

 ▲ ThermoPlan Hybrid, Motif 189, öncelikli renk CH 703 Antrasit, ince dokulu, mat, yan parçalar ile
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Motif 504
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
5 şeffaf şeritli

Motif 862
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 620 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 505
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
4 şeffaf şeritli

Motif 867
Öncelikli renk RAL 7040 
Pencere Grisi, mat;  
HOE 620 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli

Motif 686
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 600 paslanmaz çelik 
tutamak; paslanmaz çelik 
süsleme; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli

Motif 871
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 620 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 860
Öncelikli renk RAL 3003 
Yakut Kırmızısı, mat;  
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 872
Öncelikli renk RAL 7016 
Antrasit gri, mat; HOE 615 
paslanmaz çelik tutamak
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T H E R M O P L A N  H Y B R I D  ■ YENİ

Her yönüyle 
üstün kalite

 Üç eksende ayarlanabilir 
menteşeler

Şık görünümlü, üç eksende 
ayarlanabilir menteşeler sayesinde 
ThermoPlan Hybrid ana giriş kapınızın 
ayarı kolayca yapılır. Bu sayede 
kapınızın her zaman tam olarak 
kapanması sağlanırken kilit daima 
rahat ve güvenli şekilde yerine oturur.

Opsiyonel gizli menteşeler  
(resim yok)

Gizli menteşeler kapının iç tarafında 
daha da zarif bir görünüm sağlar. 
Menteşelerin zorlama dayanımı 
sayesinde menteşe tarafında güvenlik 
millerine de gerek kalmaz.

 Manipülasyona karşı korumalı 
silindir

Anti-Picking sistemi kilide sokulan 
cisimlerle zorla açmaya karşı koruma 
sağlar. Delinmeye karşı koruma 
özelliği ile kendinizi daha da güvende 
hissedebilirsiniz Acil durum ve tehlike 
fonksiyonu pratiktir: içte anahtar takılı 
olduğunda bile kapı açılabilir ve 
kilitlenebilir.  
DIN 18252 / DIN EN 1303 uyumlu, 
manipülasyona karşı korumalı silindir 
5 anahtar ve 2 anahtar kapağı ile 
teslim edilir.

Dış tarafta hemyüz emniyetli rozet

Kapının dış yüzeyinde hemyüz olarak 
yerleşen,  şık görünümlü rozet silindiri 
delerek açmaya karşı korur. Eğer 
kendi silindir sisteminizi kullanmak 
isterseniz lütfen Hörmann satış ofisi 
ile görüşünüz.

 Alüminyum iç kapı kolu takımı

ThermoPlan Hybrid ana giriş kapıları 
standart olarak şık görünümlü, beyaz 
Rondo iç kapı kolları ile donatılmıştır. 
Opsiyonel olarak paslanmaz çelik 
veya isteğe bağlı RAL renginde boyalı 
olarak da alabileceğiniz Rondo 
modeline ek olarak paslanmaz çelik 
Caro ve Okto model kapı kollarını da 
tercih edebilirsiniz.

 Paslanmaz çelik kilit karşılığı

Kilit karşılığı, kapınızın kilide rahatça 
oturması ve güvenli biçimde 
kilitlenmesi için Hörmann teknik ekibi 
tarafından kolayca ayarlanabilir.

Detay resimler (iç ve dış taraf), öncelikli renk CH 703 Antrasit, ince dokulu, mat
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 5 noktadan kilitlemeli güvenlik 
kilidi H5 ve menteşe tarafında sürgü 
miller

Kapı kilitlendiğinde 3 adet çelik 
kancalı kilit ve 2 adet sürgü kilit 
karşılıklarına oturur. Kancalı kilitler 
çekme ya da zorlama ile kapının 
açılmasını güçleştirir.

 Elektronik gözetleme deliği 
(opsiyonel)

Kapı sahanlığınızı geniş açılı bir 
kamera ile rahatça kontrol 
edebilirsiniz. 3,5 inç LCD ekran küçük 
çocuklar veya tekerlekli sandalye 
kullanan ev sakinleri için büyük 
kolaylık sağlar.

Entegre üst kapı kapatıcısı 
(opsiyonel, resim yok)

Kapıya entegre, görünmez üst 
kapatıcı özellikle gizli menteşelerin de 
tercih edildiği modellerde kapınıza şık 
ve sade bir iç görünüm sağlar.

Açılma sınırlayıcı  
(opsiyonel, resim yok)

Metalden mamul kaliteli sınırlayıcı 
kapının açılma açısını 105° ile sınırlar. 
İstenilen şekilde ayarlanabilir ve 
yavaşlatıcı fonksiyonu ile konfor 
sunar.
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Konfor ve emniyetin 
mükemmel uyumu

ThermoSafe Hybrid ve ThermoSafe ana giriş 

kapılarımız emniyet ve ısı yalıtımı özellikleri ile sizi 

etkileyecektir. 73 mm kalınlığındaki, PU köpük 

dolgulu alüminyum kapı kanadı ile iç tarafında ısı 

bariyerli alüminyum kanat profili sayesinde 

0,87 W/ (m²·K)'ye varan UD değeri elde edilir.  

5 noktadan kilitlemeli standart RC 3 emniyet 

donanımı ile ThermoSafe rahat uyumanızı 

sağlayacak güvenlik sağlar.

Yeni ThermoSafe Hybrid alüminyum-paslanmaz 

çelik ana giriş kapıları büyük sıcaklık farklarında 

bile yüksek stabilite sunan yapısı ile dikkat çeker. 

Bunu sağlayan dış tarafında kullanılan toz boyamalı 

paslanmaz çelik sac malzemedir. Konu güvenlik 

olunca bu model yine etkileyicidir: camsız 

motiflerde RC 4, camlı motifler için ise RC 3 

emniyet donanımı standarttır.

70'den fazla motif ve 19 öncelikli rengin yanı sıra 

birçok tutamak, cam ve kapı motoru seçeneği 

mevcuttur. Sonuç: tamamen size özel ana giriş 

kapınız!

T H E R M O S A F E  H Y B R I D  ■ YENİ /  T H E R M O S A F E
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PU sert köpük dolguya ve iç tarafta kalan kanat 
profiline sahip tam yüzeyli 73 mm alüminyum kapı 
kanadı

Isı bariyerli alüminyum kanat profili

Isı bariyerli 82 mm alüminyum kapı kasası

Çepeçevre saran fitil ile üç kademeli yalıtım

Enerji Tasarrufu Yönetmeliğinin tüm şartlarını karşılar

Isı köprüsüz montaj sağlar

Yaklaşık 0,87 W/(m²·K)'ye kadar UD değeri

Konstrüksiyon ThermoSafe

ThermoSafe 
Hybrid  ■ YENİ

Resimdeki ölçüler gerçek ölçülerdir

Standart RC 3 emniyet donanımı**

Paslanmaz çelik sac dış yüzey 
sayesinde yüksek kanat 
stabilitesi ve daha fazla emniyet

Standart RC 4 emniyet donanımı**  
ve H5 emniyet kilidi (Camsız motifler)

Standart RC 3 emniyet donanımı** 
(Camlı motifler)

Standart ThermoSafe

Camlı kapılarda standart

Camsız kapılarda standart
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Donanım

Oda kapılarında olduğu gibi iç tarafta 
yekpare görünüm, RAL 9016 Trafik Beyaz 
renk standart

Dış ve iç tarafta kapı kanadından kasaya 
hemyüz geçiş ■ YENİ

Üç eksende ayarlanabilir menteşeler

Alüminyum iç kapı kolu takımı

İki tarafı güvenlik camlı 3 kat ısı koruma camı

Manipülasyona karşı korumalı silindir

5 noktadan kilitlemeli güvenlik kilidi

Sürgü miller

Renk tasarımı

• RAL 9016 Trafik Beyaz standart, mat
• 19 öncelikli renk opsiyonel
• RAL skalasından diğer renkler opsiyonel

İlave bilgiler için bkz. Sayfa 74-75.

* Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 1230×2180 mm için geçerlidir
** Hırsızlık engelleyici donanımın gerekli direnci sağlaması için kapı kapalı, kilitli ve anahtar çekili olmalıdır.

İçten görünüm
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Motif 40
Öncelikli renk RAL 7030 
Kaya Grisi, ince dokulu, 
mat; HOE 550 paslanmaz 
çelik tutamak; kısmen 
buzlu cam

Motif 110
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; 
beyaz Pave desenli cam

Motif 45
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 200 paslanmaz çelik 
tutamak; Parsol Gri desenli 
cam, 4 şeffaf şeritli

Motif 136
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; 
Satinato desenli cam,  
7 şeffaf şeritli

Motif 65
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 600 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli

Motif 140
Öncelikli renk RAL 7015 
Taş Grisi , mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; 
paslanmaz çelik 
süslemeler; beyaz Pave 
desenli cam

Motif 75
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; 
Mastercarre desenli cam

Motif 166
Öncelikli renk CH 703 
Antrasit, mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; 
paslanmaz çelik 
süslemeler; Satinato 
desenli cam, 7 şeffaf şeritli
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Motif 176
Öncelikli renk RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, ipeksi 
parlak; HOE 735 
paslanmaz çelik tutamak; 
Satinato desenli cam

Motif 402
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 14-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
Reflo desenli cam, kasetli

Motif 177
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak; beyaz Pave 
desenli cam

Motif 413
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 14-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
Silk desenli cam, kasetli

Motif 185
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
beyaz Mastercarre desenli 
cam

Motif 449
Öncelikli renk CH 607 Kestane, ince dokulu, mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; Reflo desenli cam, kasetli; yan 
parça ile

Motif 189
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 615 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli
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Motif 501
Öncelikli renk RAL 7039 
Kuvars Grisi, ince dokulu, 
mat; HOE 500 paslanmaz 
çelik tutamak; Satinato 
desenli cam

Motif 505
Öncelikli renk RAL 7035 
Açık Gri, mat; HOE 500 
paslanmaz çelik tutamak; 
Float buzlu cam, 4 şeffaf 
şeritli

Motif 502
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; Satinato desenli 
cam

Motif 514
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi parlak 
G 750 Design tutamak; 
Float şeffaf cam

Motif 503
Öncelikli renk RAL 9001 
Krem, ince dokulu, mat; 
HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli

Motif 515
Öncelikli renk RAL 7040 
Pencere Grisi, mat;  
RAL 7016 Antrasit Gri, mat 
G 750 Design tutamak; 
Float şeffaf cam

Motif 504
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 500 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
5 şeffaf şeritli

Motif 524
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi parlak 
G 750 Design tutamak; 
Float şeffaf cam
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Motif 525
Öncelikli renk RAL 7015 
Taş Grisi, ince dokulu, 
mat; RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi parlak 
G 750 Design tutamak; 
Float şeffaf cam

Motif 554
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 730 paslanmaz çelik 
tutamak; 553 desenli cam

Motif 551
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 150 el yapımı 
paslanmaz çelik tutamak; 
Rondo 70 pervaz

Motif 555
Öncelikli renk CH 607 
Kestane, ince dokulu, mat; 
HOE 910 paslanmaz çelik 
tutamak; Reflo kumlanmış 
cam

Motif 552
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 150 el yapımı 
paslanmaz çelik tutamak; 
Float buzlu cam, şeffaf ve 
kırmızı süs şeritli

Motif 556
Öncelikli renk RAL 7016 
Antrasit Gri, ince dokulu, 
mat; HOE 550 paslanmaz 
çelik tutamak

Motif 553*
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 753 
gümüş renkli alüminyum 
tutamak; Reflo desenli, 
oluklu cam

Motif 557*
Öncelikli renk RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, ipeksi 
parlak; HOE 600 
paslanmaz çelik tutamak; 
Rondo 70 pervaz

* ThermoSafe Hybrid modelde mevcut değildir
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Motif 558
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 910 paslanmaz çelik 
tutamak; Reflo desenli, 
oluklu cam

Motif 568
Öncelikli renk CH 703 Antrasit, ince dokulu, 
mat; Float buzlu camlı yan parçalar; G 750 
tutamak, opsiyonel olarak entegre aydınlatma 
çıtası ile-ilave bilgi için bkz. Sayfa 84

Motif 559
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 200 paslanmaz çelik 
tutamak; desenli cam,  
11 şeffaf şeritli; Rondo 70 
pervaz

Motif 560
Öncelikli renk CH 703 
Antrasit, ince dokulu, mat; 
HOE 600 paslanmaz çelik 
tutamak; desenli cam,  
11 buzlu şeritli

Motif 581
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 600 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
şeffaf ve kırmızı süs şeritli

Motif 565
Öncelikli renk CH 607 
Kestane, ince dokulu, mat; 
Decograin Golden Oak 
süslemeli tutamak

Motif 583
Öncelikli renk RAL 7016 
Antrasit Gri, mat;  
RAL 8022 Siyah Kahve 
süslemeler; G 755 
alüminyum tutamak; Reflo 
desenli cam, şeffaf kenarlı
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Motif 585
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9011 Grafit Siyahı 
alüminyum süsleme, ince 
dokulu, mat; HOE 950 
paslanmaz çelik tutamak

Motif 590*
Öncelikli renk RAL 7015 
Taş Grisi, mat; RAL 9016 
Trafik Beyaz süsleme, mat; 
G 750 tutamak; Reflo 
desenli cam; oluklu, 
kumlanmış; Caro 70 
pervaz

Motif 596
Öncelikli renk RAL 7035 
Açık Gri, mat; RAL 7016 
Antrasit süsleme, mat; 
HOE 735 paslanmaz çelik 
tutamak; Satinato desenli 
cam

Motif 650
Öncelikli renk RAL 7040 
Pencere Grisi, mat;  
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak; beyaz Pave 
desenli cam

Motif 659
Öncelikli renk RAL 7030 
Kaya Grisi, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
Parsol Gri desenli cam,  
7 şeffaf şeritli

Motif 667
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 910 paslanmaz çelik 
tutamak; Parsol Gri desenli 
cam, 7 şeffaf şeritli

Motif 675
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; 
Reflo desenli cam, oluklu; 
Rondo 70 pervaz

Motif 680
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak; beyaz Pave 
desenli cam

* ThermoSafe Hybrid modelde mevcut değildir
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Motif 686
Öncelikli renk RAL 3003 
Yakut Kırmızısı, mat;  
HOE 600 paslanmaz çelik 
tutamak; paslanmaz çelik 
süsleme; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli

Motif 689
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
Parsol Gri desenli cam,  
7 şeffaf şeritli

Motif 693
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi parlak; 
HOE 300 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 694
Öncelikli renk RAL 8028 
Toprak Rengi, mat;  
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak; Reflo desenli 
cam, oluklu

 ▲ Motif 823 Öncelikli renk RAL 7016 Antrasit Gri, ince dokulu, mat; tutamak RAL 9006 Beyaz Alüminyum, opsiyonel entegre aydınlatma şeritli; kapı 
renginde sabitleme profilleri; yan parça ile
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Motif 697
Öncelikli renk CH 703 
Antrasit, ince dokulu, mat; 
Rondo 70 pervaz;  
HOE 910 paslanmaz çelik 
tutamak; Parsol Gri desenli 
cam, 7 şeffaf şeritli

Motif 723
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum tutamak; kapı 
renginde sabitleme 
profilleri; Float desenli 
cam, şeffaf

Motif 757
Öncelikli renk RAL 9007 
Gri Alüminyum, ince 
dokulu, mat; HOE 797 
paslanmaz çelik tutamak; 
Float buzlu cam, şeffaf 
şeritli

Motif 771*
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 7016 Antrasit Gri 
süsleme, mat; HOE 735 
paslanmaz çelik tutamak

Motif 759
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; E6/EV1 
eloksallı alüminyum G 750 
Design tutamak; Float 
buzlu cam, şeffaf şeritli 

Motif 777
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 610 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam

Motif 762*
Öncelikli renk RAL 7030 Kaya Grisi, mat;  
CH 703 Antrasit süsleme, ince dokulu, mat; 
HOE 735 paslanmaz çelik tutamak; yan 
parçalar, Float buzlu camlı, 7 şeffaf şeritli

* ThermoSafe Hybrid modelde mevcut değildir
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Motif 779
Öncelikli renk RAL 7030 
Kaya Grisi, ince dokulu, 
mat; E6/EV1 eloksallı 
alüminyum G 750 Design 
tutamak ; Float buzlu cam

Motif 797
Öncelikli renk RAL 7016 
Antrasit Gri, ince dokulu, 
mat; HOE 797 paslanmaz 
çelik tutamak; Float buzlu 
cam

Motif 799
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; E6/EV1 
eloksallı alüminyum G 750 
Design tutamak; Float 
buzlu cam

Motif 860
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 832
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 820 paslanmaz çelik 
tutamak; RAL 7015 Taş 
Grisi süsleme; yatay ve 
dikey paslanmaz çelik 
şeritli

Motif 823
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum tutamak; kapı 
renginde sabitleme 
profilleri

Motif 861
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 700 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 836
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 820 paslanmaz çelik 
tutamak; RAL 7015 Taş 
Grisi süsleme
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Motif 862
Öncelikli renk RAL 7039 
Kuvars Grisi, ince dokulu, 
mat; HOE 620 paslanmaz 
çelik tutamak

Motif 867
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 620 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
7 şeffaf şeritli

Motif 871
Öncelikli renk RAL 7015 
Taş Grisi, ince dokulu, mat; 
HOE 620 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 872
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 615 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 877
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 610 paslanmaz çelik 
tutamak; Float buzlu cam, 
3 şeffaf şeritli

Motif 878
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat;  
HOE 740 paslanmaz çelik 
tutamak; paslanmaz çelik 
süsleme

Motif 879
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; E6/EV1 
eloksallı alüminyum G 750 
Design tutamak; Float 
buzlu cam, 3 şeffaf şeritli

Motif 891 ■ YENİ
Öncelikli renk RAL 7039 
Kuvars Grisi, ince dokulu, 
mat; HOE 620 paslanmaz 
çelik tutamak

* ThermoSafe Hybrid modelde mevcut değildir
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Sadece Hörmann’da 

T H E R M O S A F E  H Y B R I D  ■ YENİ /  T H E R M O S A F E

Garaj ve ana giriş kapısının uyumu

Ana giriş ve garaj kapılarının kesitlerine bakıldığında kapı 
üzerindeki çizgilerin yüzeydeki oyuklar nedeniyle oluştuğu 
görülebilir. Garaj kapılarında bu oyuk panellerin birleştiği 
hatta göre ayarlanmıştır. Ana giriş kapısı ve garaj kapısı 
çizgilerinin uyumu farklı montaj yükseklikleri olsa bile 
mümkündür. Montaj yüksekliği farkına göre çizgiler 
arasındaki mesafeyi ayarlayabiliyoruz. 

Hörmann satış ekibi yerinde keşif ile en uyumlu görünümü 
elde etmeniz için yardımcınız olacaktır.

ThermoSafe ana giriş kapısı kesiti Seksiyonel garaj kapısı kesiti

Birbir leriyle mükemmel uyumlu  
ev ve garaj kapıları

Birbirleriyle eş görünümlü ana giriş ve garaj kapılarını geniş Hörmann 

ürün programında rahatça bulabilirsiniz. Her iki kapının da çizgileri 

birbirleriyle mükemmel uyum içindedir. Evinizin güzelliği bu küçük ama 

önemli detaylarda ortaya çıkar.

M- veya L- çizgili ana giriş kapıları ve garaj kapıları

ThermoSafe ana 
giriş kapıları

M-çizgili seksiyonel garaj kapıları

Motif 825 Kapı yüksekliği 2000 mm

Motif 845 Kapı yüksekliği 2125 mm

Motif 855 Kapı yüksekliği 2250 mm

ThermoSafe ana 
giriş kapıları

L-çizgili seksiyonel garaj kapıları

Motif 875 Kapı yüksekliği 2000 mm

Motif 895 Kapı yüksekliği 2125 mm

Motif 898 Kapı yüksekliği 2250 mm
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Motif 188
Öncelikli renk RAL 7016 Antrasit Gri; HOE 100 
paslanmaz çelik tutamak; Float buzlu cam, 3 şeffaf 
şeritli; yan parçalar ile

Seksiyonel garaj kapısı
Motif 457; L-çizgili; Silkgrain, RAL 7016 Antrasit Gri

Seksiyonel garaj kapısı
Motif 461; L-çizgili; Silkgrain, RAL 3003 Yakut Kırmızısı

Motif 173
Öncelikli renk RAL 3003 Yakut Kırmızısı, mat; 
paslanmaz çelik tutamak; HOE 300 Float buzlu cam, 
3 şeffaf şeritli; yan parçalar ile

Uyumlu ana gir iş ve garaj kapıları*

* Ana giriş kapısı ve garaj kapısının çizgi aralıkları tam bitişik değildir.
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Komple kalite

 Üç eksende ayarlanabilir 
menteşeler

Şık görünümlü, üç eksende 
ayarlanabilir menteşeler sayesinde 
ana giriş kapınızın ayarı kolayca 
yapılır. Bu sayede kapınızın her 
zaman tam olarak kapanması 
sağlanırken kilit daima rahat ve 
güvenli şekilde yerine oturur.

Opsiyonel gizli menteşeler  
(resim yok)

Gizli menteşeler kapının iç tarafında 
daha da zarif bir görünüm sağlar. 
Menteşelerin zorlama dayanımı 
sayesinde menteşe tarafında güvenlik 
millerine de gerek kalmaz.

 Manipülasyona karşı korumalı 
silindir

Anti-Picking sistemi kilide sokulan 
cisimlerle zorla açmaya karşı koruma 
sağlar. Delinmeye karşı koruma 
özelliği ile kendinizi daha da güvende 
hissedebilirsiniz. Acil durum ve tehlike 
fonksiyonu pratiktir: içte anahtar takılı 
olduğunda bile kapı açılabilir ve 
kilitlenebilir.  
DIN 18252 / DIN EN 1303 uyumlu, 
manipülasyona karşı korumalı silindir 
5 anahtar ve 2 anahtar kapağı ile 
teslim edilir.

Dış tarafta hemyüz emniyetli rozet

Kapının dış yüzeyinde hemyüz olarak 
yerleşen, şık görünümlü rozet silindiri 
delerek açmaya karşı korur. Standart 
olarak RAL 9016 Trafik Beyaz renkte 
veya boyalı kapılar için paslanmaz 
çelik olarak temin edilir.

 Alüminyum iç kapı kolu takımı

ThermoSafe Hybrid ve ThermoSafe 
ana giriş kapıları standart olarak şık 
görünümlü, beyaz Rondo iç kapı 
kolları ile donatılmıştır. Opsiyonel 
olarak paslanmaz çelik veya isteğe 
bağlı RAL renginde boyalı olarak da 
alabileceğiniz Rondo modeline ek 
olarak paslanmaz çelik Caro ve Okto 
model kapı kollarını da tercih 
edebilirsiniz.

 Paslanmaz çelik kilit karşılığı

Kilit karşılığı, kapınızın kilide rahatça 
oturması ve güvenli biçimde 
kilitlenmesi için Hörmann teknik ekibi 
tarafından kolayca ayarlanabilir.

Detay resimler (iç ve dış taraf), öncelikli renk CH 703 Antrasit, ince dokulu, mat
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 5 noktadan kilitlemeli güvenlik 
kilidi H5 ve menteşe tarafında  
sürgü miller

Kapı kilitlendiğinde 3 adet çelik 
kancalı kilit ve 2 adet sürgü kilit 
karşılıklarına oturur. Kancalı kilitler 
çekme ya da zorlama ile kapının 
açılmasını güçleştirir.

 Elektronik gözetleme deliği 
(opsiyonel)

Kapı sahanlığınızı geniş açılı bir 
kamera ile rahatça kontrol 
edebilirsiniz. 3,5 inç LCD ekran küçük 
çocuklar veya tekerlekli sandalye 
kullanan ev sakinleri için büyük 
kolaylık sağlar.

Entegre üst kapı kapatıcısı 
(opsiyonel, resim yok)

Kapıya entegre, görünmez üst 
kapatıcı özellikle gizli menteşelerin de 
tercih edildiği modellerde kapınıza şık 
ve sade bir iç görünüm sağlar.

 Daha geniş kasalar

Kapı kasaları, talep üzerine örn. ısı 
yalıtımının daha kalın olduğu açıklıklar 
için 110 mm genişlikte temin edilebilir. 

 Caro 70 pervaz

Bu model yarattığı derinlik etkisi ile 
farklı ve güzel bir görünüm sunar.

Açılma sınırlayıcı  
(opsiyonel, resim yok)

Metalden mamul kaliteli sınırlayıcı 
kapının açılma açısını 105° ile sınırlar. 
İstenilen şekilde ayarlanabilir ve 
yavaşlatıcı fonksiyonu ile konfor 
sunar.

 Hava koşullarına karşı korumalı 
yaylı alt eşik ■ YENİ

Tüm ThermoSafe Hybrid ve 
ThermoSafe ana giriş kapıları için 
opsiyonel donanım eşiksiz kapıların 
eşik alanında yalıtım sağlamak için 
ideal çözümdür. Kapı altında, yağmur 
suyunu dışarıda tutan ve hava 
cereyanını düşüren, yüksek derecede 
sızdırmazlık sağlanır.

Opsiyonel 
kasa 
varyantları

* İçe açılan kapılar için
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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. 

0,87 W/(m²·K)'e varan UD 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
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W/(m²·K)*

0,87
UD değeri

yakl.

RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

T H E R M O 6 5

Resimdeki ölçüler gerçek ölçülerdir

65
 m

m

80
 m

m

1
3

4

4

4

2

Opsiyonel

65 mm kalınlığında, yekpare, iç tarafta kalan profilli, 
kalın binili kapı kanadı

Kompozit malzemeden mamul kanat profili ile ısı 
yalıtımı ve yüksek stabilite

Isı bariyerli, 80 mm kalınlığında alüminyum kapı 
kasası

Üç kademeli contalama

Enerji Tasarrufu Yönetmeliğinin tüm şartlarını karşılar

Isı köprüsüz montaj sağlar

Yaklaşık 0,87 W/(m²·K)'ye varan UD değeri

Konstrüksiyon
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İçten görünüm

Oda kapılarında olduğu gibi iç tarafta 
yekpare görünüm, RAL 9016 Trafik Beyaz 
renk standart

3 eksende ayarlanabilir menteşeler

Paslanmaz çelik iç kapı kolu takımı

Üç kat ısı koruma camı

Acil durum ve tehlike fonksiyonlu silindir

5 noktadan kilitlemeli güvenlik kilidi

Opsiyonel RC 2 emniyet donanımı** ile

Renk tasarımı

• RAL 9016 Trafik Beyaz standart, mat
• 17 öncelikli renk opsiyonel
• 5 Decograin yüzey opsiyonel

İlave bilgiler için bkz. Sayfa 74-75.

Donanım

* Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 1230×2180 mm için geçerlidir
** Hırsızlık engelleyici donanımın gerekli direnci sağlaması için kapı kapalı, kilitli ve anahtar çekili olmalıdır.
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T H E R M O 6 5

Motif 010
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat; 
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak

Motif 015
Decograin CH 703 Titan 
Metallic; paslanmaz çelik 
görünümlü süslemeler;  
HB 14-2 paslanmaz çelik 
tutamak

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

Motif 600S
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat; 
HB 38-3 paslanmaz çelik 
tutamak; Satinato cam

 ▲ Thermo 65; Motif 010; Decograin CH 703 Titan Metallic; dışa doğru açılır kanat (opsiyonel); yan parçalar ile
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Motif 810E
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat; 
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak; kumlamalı cam, 
kare biçiminde şeffaf şeritli

Motif 820S
Decograin Dark Oak;  
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak; Satinato cam

Motif 750C
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat; 
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak; kumlamalı cam,  
7 şeffaf şeritli

Motif 850B
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, ipeksi mat; 
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak; kumlamalı cam, 
şeffaf şeritli

Motif 800S
Öncelikli renk RAL 7040 
Pencere Grisi, ipeksi mat; 
HB 38-2 paslanmaz çelik 
tutamak; Satinato cam

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

Motif 700B
Decograin CH 703 Titan Metallic; HB 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; kumlamalı cam,  
7 şeffaf şeritli
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T H E R M O 6 5
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 ◀ Motif 100, Öncelikli renk RAL 8028 Toprak Rengi, ipeksi mat

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

Motif 100
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi 
mat; HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak; 
Satinato camlı yan parçalar ile

Motif 410S
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, ipeksi 
mat; HB 14-2 paslanmaz çelik tutamak; 
Satinato cam
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3D

RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

T H E R M O 6 5

Tüm 
detaylarda 
uyum

 İç kapı kolu takımı

Kapının iç tarafında şık görünümlü 
paslanmaz çelik kol takımı standarttır.

 Silindir

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

 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.

 3 eksende ayarlanabilir 
menteşeler ile sağlam bağlantı

Paslanmaz çelik görünümlü kapaklı, 
iki parçalı, emniyet pimli sağlam 
menteşeler üç eksende ayarlanabilir 
ve bu sayede dengeli kapı hareketi 
sağlar.

 Menteşe tarafı emniyeti

Güvenliğiniz bizim için önemlidir, bu 
nedenle Thermo65 kapıların menteşe 
tarafında ilave emniyet çıtaları vardır 
ve kapının kanırtılarak açılması adeta 
imkansızdır.

Opsiyonel: Hırsızlık engelleyici 
emniyet donanımı

İhtiyacınıza bağlı olarak, Thermo65 
ana giriş kapılarını, yan parçaları ve 
üst sabit pencereleri opsiyonel RC 2 
emniyet donanımı ile temin 
edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. 
Sayfa 17.

 Kapı kasası

PU dolgulu, ısı bariyerli, 80 mm 
kalınlıktaki kasa Roundstyle  veya 
dikdörtgen  kesitte sunulmaktadır.

Ayrıntılı resimler (İç ve dış taraf) öncelikli renk Titan Metallic CH 703

Opsiyonel

62



Mekanik kendinden kilitlemeli 
otomatik kilit

Kapı kapandığında sürgüler otomatik 
olarak devreye girer ve kapı kilitlenir.

Elektrikli otomatik kilit

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, siyah plastik 
kapaklar

 Kablosuz parmak izi okuyucusu 
FFL 12  BS

 Kapı kanadına entegre edilmiş 
parmak izi okuyucusu ■ YENİ

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

 Elektrik motorlu ve Bluetooth 
kontrollü otomatik kilit ■ YENİ

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

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

E açıcı (Resim yok)

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

Reed kontak ve kilit kontağı  
(Resim yok)

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

Damlalık (Resim yok)

Şık görünümlü koruma profili: Yağmur 
suyunun yönünü değiştirmek için 
kullanabileceğiniz Trafik Beyaz 
RAL 9016 ya da paslanmaz çelik 
yağmur koruması sonradan da 
kolayca monte edilebilir.

Yaylı alt eşik (Resim yok)

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

* Çocukların, ergenlerin ve yaşlıların parmak 
izlerinin değişime uğraması nedeniyle 
fonksiyon arızaları meydana gelebilir. – 20 °C 
ila + 80 °C sıcaklık aralığında çalışmaya 
uygundur.

Parmak iziyle kapının açılması – Kapı kanadında 
montaj

Hörmann BlueSecur uygulaması ile akıllı telefon 
üzerinden kolay kontrol 63



64



Camlı ana gir iş kapıları i le 
daha aydınl ık mekanlar

Sağlam donanımlı TopComfort camlı ana giriş 

kapılarımız aydınlık bina girişleri sağlar. 80 mm 

kalınlığındaki alüminyum kapı profili ve 80 mm 

kalınlığında, ısı bariyerli alüminyum kasa sayesinde 

1,3 W/ (m²·K)'ye varan UD değeri elde edilir.  

5 noktadan kilitlemeli standart güvenlik kilidi ana 

giriş kapınızdan beklediğiniz emniyeti sağlar. Bu 

sayede, güzel olduğu kadar güvenlik de sağlayan 

bir giriş alanınız olur. 

Maksimum aydınlık için 9 özel motif arasından 

seçim yapabilirsiniz. Zevkinize göre 19 öncelikli 

renkten biri kullanılabilir. İç - dış tutamak ve cam 

seçenekleri ile kapınızı dilediğiniz şekilde 

tasarlayabilirsiniz.

T O P C O M F O R T
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W/(m²·K)*

1,3
UD değeri

yakl.

RC 2
Sertifikalı 
Güvenlik

T O P C O M F O R T

Resimdeki ölçüler gerçek ölçülerdir

80
 m

m

1

3

3

4
2

Isı bariyerli alüminyum kanat profili, opsiyonel olarak ilave ısı yalıtımı 
sağlanabilir

Isı bariyerli, 80 mm kalınlığında alüminyum kapı kasası

Çift kademeli contalama

Dış ve iç tarafta 8 mm güvenlik camlı, üç kat ısı koruma camı, opsiyonel 
olarak 2 kat ısı koruması ile

Enerji Tasarrufu Yönetmeliğinin tüm şartlarını karşılar

Isı köprüsüz montaj sağlar

Yaklaşık 1,3 W/(m²·K)'ye kadar UD değeri

Konstrüksiyon

Opsiyonel
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İçten görünüm

Kare kesitli, binisiz bağlantılı cam çıtaları

Üç eksende ayarlanabilir menteşeler

Alüminyum iç kapı kolu takımı

Üç kat ısı koruma camı

Manipülasyon karşı korumalı silindir

5 noktadan kilitlemeli güvenlik kilidi

Opsiyonel RC 2 emniyet donanımı** ile

Renk tasarımı

• RAL 9016 Trafik Beyaz standart, mat
• 19 öncelikli renk opsiyonel
• RAL skalasından diğer renkler opsiyonel

İlave bilgiler için bkz. Sayfa 74-75.

Donanım

* Kapı ölçülerine bağlıdır. Belirtili değerler GxY 1230×2180 mm için geçerlidir
** Hırsızlık engelleyici donanımın gerekli direnci sağlaması için kapı kapalı, kilitli ve anahtar çekili olmalıdır.
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T O P C O M F O R T

Motif 100
Standart renk RAL 9016 Trafik Beyaz, mat; 
38-1 paslanmaz çelik tutamak; Mastercarre 
desenli cam

Motif 101
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-1 
paslanmaz çelik tutamak; 
Mastercarre desenli cam

 ▲ TopComfort Motif 100 / MG 113 RAL 3003 Yakut Kırmızısı, mat; yan parça ile
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Motif 100 MG 114
Öncelikli renk RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, ipeksi 
parlak; 38-2 paslanmaz 
çelik tutamak; desenli 
cam,şeffaf yarım daire ve 
şeritle süslemeli

Motif 100 MG 115
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
desenli cam, dikdörtgen 
süslemeli

Motif 100 MG 112
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
Micrograin desenli cam, 
yatay dokulu

Motif 100 MG 116
Öncelikli renk RAL 7016 
Antrasit Gri, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
desenli cam, mat hilal ve 
şeritli

Motif 100 MG 113
Standart renk RAL 9016 
Trafik Beyaz, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
desenli cam, 25 şeffaf 
şeritli

Motif 100 MG 117
Öncelikli renk RAL 9007 
Gri Alüminyum, ince 
dokulu, mat; 38-2 
paslanmaz çelik tutamak; 
desenli cam, 9 şeffaf şeritli

Motif 100 MG 111
Öncelikli renk CH 703 Antrasit, ince dokulu, 
mat; 38-2 paslanmaz çelik tutamak; desenli 
cam, mat şeritli
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Ö Z E L  D O N A N I M L A R

Hayalinizdeki mekanlar için 
özel kapılar - evinizde 
kendinizi iyi hissettirecek 
detaylar

Özel donanımlarımız hayalinizdeki kapıyı 

tasarlayabilmenize yardımcı olur. Farklı renkleri, 

tutamakları veya camları zevkinize göre bir araya 

getirebilirsiniz. Güvenlik konusunda da çeşitlilik 

sunuyoruz: ihtiyacınıza göre farklı otomatik kilitler 

ya da konforlu kullanım opsiyonları arasından 

seçim yapabilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun, 

Hörmann'da zevkinize ve evinize en uygun kapıyı 

mutlaka bulacaksınız.
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YA N  PA R Ç A L A R ,  Ü S T  S A B İ T  P E N C E R E L E R  V E  P O S TA  K U T U L A R I

Yan parçalar ve üst 
sabit pencereler i le 
özel antre tasarımları

Evinize girişte etkileyici bir tasarım için, her 

bir ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid, 

ThermoSafe, Thermo65 ve TopComfort ana 

giriş kapılarını yan parçalar ve sabit üst 

pencereler ile, ThermoCarbon ana giriş 

kapılarını ise yan parçalar ile kombine 

edebilirsiniz. Şık ve gözalıcı genel görünüm 

uzun yıllar boyunca sizi karşılayacaktır.

Tek yan parçalı ana giriş kapısı Üst sabit pencereli ana giriş 
kapısı

Resimlerde yatay/dikey profil konstrüksiyonlu 
yan parçalı ve üst pencereli ThermoSafe 
model ana giriş kapıları gösterilmektedir

Eş motif görünümlü yan parça ile ana giriş kapısı

İki yan parçalı ve üst sabit pencereli ana giriş kapısı
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Pratik posta kutusu 
sistemleri i le entegre  
yan parçalar

Sadece ana giriş kapınızı değil, binanıza ve 

zevkinize uygun posta kutularını da Hörmann'dan 

temin edebilirsiniz. Zil düğmeli, ışıklı, diyafonlu, 

üst kalite paslanmaz çelik ön kapak ve yalıtım 

dolgulu alüminyum panelli Hörmann posta 

kutuları bina girişine kolayca monte edilebilir.

Posta kutusu sistemi Classic 1 daire için Posta kutusu sistemi RSA 2, ısı yalıtımlı, 5 daire için

Kapı modeli ThermoCarbon
ThermoPlan 

Hybrid

ThermoSafe 
Hybrid /   

ThermoSafe
Thermo65 TopComfort

Yan pencereler ● ● ● ● ●

Motif dolgulu yan parçalar ●

Üst pencereler ● ● ● ●

Posta kutu sistemleri ● ● ● 73



R E N K L E R   V E  D E S E N L E R

Favori renginizi 
seçin

Hörmann olarak farklı bireysel 

zevklere büyük önem veriyoruz. 

Bu nedenle ana giriş kapılarımız 

için birçok farklı renk sunuyoruz. 

Standart renk olan RAL 9016 

Trafik Beyaz'ın yanı sıra öncelikli 

renklerimiz arasından dilediğinizi 

seçebilirsiniz. Hörmann satış ekibi 

seçiminizde size yardımcı 

olmaktan mutlu olacaktır.

Not:

Tüm renkler RAL koduna göredir. ThermoCarbon,  
ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid, ThermoSafe ve 
TopComfort modelleri mat, toz boyamalıdır (RAL 9006 ipeksi 
parlak ve RAL 9016 parlak versiyonlar hariç). Thermo65 için 
tüm renkler ipeksi mat boyalı olarak temin edilir. Güneşe 
maruz kalan ana giriş kapılarında koyu renklerden 
kaçınılmalıdır.

Resimlerdeki renkler ve yüzeyler matbaa baskı tekniği 
nedeniyle gerçek renk ve doku özelliklerini tam olarak 
yansıtmayabilir. Renk seçimi için Hörmann satış ofisine 
danışabilirsiniz.

Öncelikli renkler Dokulu renkler

Decograin yüzeyleri
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Kapı modelleri ThermoCarbon
ThermoPlan 

Hybrid

ThermoSafe 
Hybrid /   

ThermoSafe
Thermo65 TopComfort

Standart ve öncelikli renkler

RAL 9016 Trafik Beyaz (Standart) ● ● ● ● ●

RAL 9016 Trafik beyaz (Parlak) ○ ○ ○ ○

RAL 9007 Gri Alüminyum ○

RAL 9006 Beyaz Alüminyum (İpeksi parlak) ○ ○ ○ ○ ○

RAL 9002 Gri Beyaz ○

RAL 9001 Krem Beyaz ○

RAL 8028 Toprak Rengi ○ ○ ○ ○ ○

RAL 8003 Kil Rengi ○

RAL 7040 Pencere Grisi ○ ○ ○ ○ ○

RAL 7035 Açık Gri ○ ○ ○ ○ ○

RAL 7030 Kaya Grisi ○ ○ ○ ○

RAL 7016 Antrasit Gri ○ ○ ○ ○ ○

RAL 7015 Taş Grisi ○ ○ ○ ○

RAL 6009 Tanen Yeşili ○ ○ ○ ○

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 ○

Tercihe bağlı RAL renkleri ○ ○ ○ ○

Dokulu renkler

RAL 9007 Gri Alüminyum, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

RAL 9001 Krem Beyaz, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

RAL 7039 Kuvars Grisi, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

RAL 7030 Kaya Grisi, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

RAL 7016 Antrasit Gri, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

RAL 7015 Taş Grisi, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

CH 703 Antrasit Metalik, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

CH 607 Kestane, ince dokulu, mat ○ ○ ○ ○

Decograin yüzeyler
Golden Oak: orta kahverengi, altın sarısı meşe 
görünümü

○

Dark Oak: ceviz renkli meşe görünümü ○

Night Oak: koyu, yoğun meşe görünümü ○

Winchester Oak: Doğal maun renkli budaklı meşe 
görünümü

○

CH 703 Titan Metallic: Antrasit renkli, metalik 
görünümlü

○

Kapı görünümü

Dış taraf seçilen renkte, iç taraf RAL 9016 Trafik Beyaz ● ● ● ○* ●

Dış ve iç taraf aynı seçilen renkte ○ ○ ○ ● ○

Dış ve iç taraf farklı seçilen renklerde ○ ○ ○ ○

● = Standart  ○ = Opsiyonel  *(Sadece içe açılan A3 kasa ile Decograin Golden Oak, Dark Oak ve Titan Metallic CH 703) 75



C A M L A R

Kapı yan parçaları ve üst 
sabit pencereler için özel 
camlar

Her cam renk, doku ve yapısına bağlı olarak farklı bir 

görünüme sahiptir. Bu nedenle Hörmann ana giriş 

kapılarınıza uygun olacak birçok farklı cam seçeneği 

sunuyoruz.

Özel cam malzeme ve tasarımları ile yan parçalar ve üst 

pencereler ile ana giriş kapınızı birbirlerine uyumlu hale 

getirebilirsiniz.

Kapı modeli ThermoCarbon ThermoPlan Hybrid
ThermoSafe 

Hybrid / ThermoSafe
Thermo65 TopComfort

Float, şeffaf/şeffaf ● ● ● ● ●

Float, mat/kumlamalı ● ● ● ● ●

Satinato ● ● ● ● ●

Pave Beyaz ● ● ● ●

Parsol Gri ● ● ● ●

Parsol Gri, mat ● ● ● ●

Desen 504 ● ● ● ●

Desen 553 ● ● ● ●

Chinchilla ● ● ● ●

Micrograin (Madras 
basic)

● ● ● ●

Reflo, şeffaf ● ● ● ●

Reflo, mat ● ● ● ●

Silk ● ● ● ●

Mastercarré ● ● ● ●76
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Güzel tasarıma dokunun

Her Hörmann ana giriş kapısı standart olarak ürün 

tanıtım resmindeki tutamak ile temin edilir. Bununla 

birlikte, arzu ederseniz birçok kapı modelimizde farklı 

tutamaklar da kullanılabilir.
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

10
00

10
00

33
0

33
0

33
0

60
0

60
0

21
0

21
0

21
0

29
0

21
0

30
0

35
0

+ mm + = Eksen ölçüsü
 mm  = tutamak uzunluğu

10
00

60
0

58
0

98
0

10
00

60
0

HOE 795 HOE 796 14-2

14-1

HOE 800

38-1 38-2 38-3

81-1

92-2

94-280



Tutamak Açıklama ThermoCarbon
ThermoPlan 

Hybrid

ThermoSafe 
Hybrid /   

ThermoSafe
Thermo65 TopComfort

HOE 200 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 300 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 500 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 501 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 506
Fırçalanmış paslanmaz çelik, 
şifreleme ünitesi takmak için 
ön hazırlıklı

● ●

HOE 600 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 605
Fırçalanmış paslanmaz çelik, 
şifreleme ünitesi takmak için 
ön hazırlıklı

● ●

HOE 606
Fırçalanmış paslanmaz çelik, 
parmak izi tarayıcısı takmak 
için ön hazırlıklı

● ● ●

HOE 610 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 615 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 620 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 700 Parlatılmış paslanmaz çelik, 
dekoratif orta parçalı

● ● ●

HOE 701 Paslanmaz çelik, dekoratif orta 
parçalı

● ● ●

HOE 706
Fırçalanmış paslanmaz çelik, 
parmak izi tarayıcısı takmak 
için ön hazırlıklı

● ● ●

HOE 710 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ● ● (G 710)

HOE 740 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ● ● (G 740)

HOE 795 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 796 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

HOE 800 Parlatılmış paslanmaz çelik, 
dekoratif orta parçalı

● ●

14-1 Parlatılmış paslanmaz çelik, 
dekoratif orta parçalı

● ● ●

14-2 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ● ●

38-1 Parlatılmış paslanmaz çelik, 
dekoratif orta parçalı

● ● ●

38-2 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ● ●

38-3 Fırçalanmış paslanmaz çelik ●

81-1 Parlatılmış pirinç ●

92-2 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

94-2 Fırçalanmış paslanmaz çelik ● ● ●

Dış tutamaklara genel bakış
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ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe 
Hybrid, ThermoSafe ve TopComfort 
için alüminyum kapı kolu Rondo 
RAL 9016 Trafik Beyaz, mat

ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe 
Hybrid ve ThermoSafe için Okto 
paslanmaz çelik kapı kolu

Thermo65 için paslanmaz çelik kapı 
kolu D-110 (Standart iç kapı kolu)

ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, 
ThermoSafe Hybrid ve ThermoSafe 
için Caro paslanmaz çelik kapı kolu

Zarif kapı kolları

ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe 

Hybrid, ThermoSafe ve TopComfort 

ana giriş kapıları standart olarak Rondo 

alüminyum kapı iç kolu ile donatılmıştır. 

Bu kol modeli oda kapılarınızın kolları ile 

uyumlu olacak şekilde paslanmaz çelik 

malzemeden mamul ya da dilediğiniz RAL 

kodunda boyalı olarak da temin edilebilir. 

Paslanmaz çelik iç kol olarak Caro ya da 

Okto modellerini de tercih edebilirsiniz.

ThermoCarbon ana giriş kapılarında 

Caro paslanmaz çelik iç kapı iç kolu 

standarttır.

Thermo65 ana giriş kapıları standart 

olarak D-110 paslanmaz çelik kol ve oval 

rozet seti ile donatılmıştır. Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Thermo65 için tip D-210

Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Thermo65 için tip D-110

Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Thermo65 için tip D-310

Paslanmaz çelik kapı kolu seti
Thermo65 için tip D-510

Thermo65 için tokmaklı (Resim ES 1 
paslanmaz çelik) kol tokmak takımı 
ES 0/ES 1

Thermo65 için kapı kolu seti 
ES 0 / ES 1 (Resim ES 0 paslanmaz 
çelik)82



ThermoCarbon ana giriş kapılarının 300, 301, 302, 304, 305, 308 ve 312 modelleri için tutamak ve tutamak yuvası ile 
kapının veya süslemelerin rengini özel olarak eşleştirebilirsiniz.

Özel renk kombinasyonları

Motif 300
RAL 9016 Trafik 
Beyaz, mat; RAL 
9006 Beyaz 
Alüminyum 
tutamak, mat; kapı 
renginde tutamak 
yuvası

Motif 301
Öncelikli renk CH 
703 Antrasit, ince 
dokulu, mat; 
öncelikli renk RAL 
3003 Yakut 
Kırmızısı, mat 
alüminyum 
süsleme ve 
tutamak; kapı 
renginde tutamak 
yuvası

Motif 300
Öncelikli renk RAL 
7015 Taş Grisi, 
mat; RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, 
ipeksi parlak 
tutamak ve 
tutamak yuvası

Motif 304
RAL 9016 Trafik 
Beyaz, mat; 
paslanmaz çelik 
tutamak; öncelikli 
renk RAL 9006 
Beyaz Alüminyum, 
ipeksi parlak 
tutamak yuvası

Motif 305
Öncelikli renk CH 
703 Antrasit, ince 
dokulu, mat; 
öncelikli renk RAL 
9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi 
parlak alüminyum 
süsleme; 
paslanmaz çelik 
tutamak; kapı 
renginde tutamak 
yuvası

Motif 305
Öncelikli renk RAL 
7015 Taş Grisi, 
ince dokulu, mat; 
öncelikli renk RAL 
9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi 
parlak süsleme; 
paslanmaz çelik 
tutamak; kapı 
renginde tutamak 
yuvası

304, 305, 306, 314 motifler için opsiyonel renk kombinasyonları

Motif 308
RAL 9016 Trafik 
Beyaz, mat; RAL 
9016 Trafik Beyaz, 
mat tutamak ve 
tutamak yuvası

Motif 308
Öncelikli renk CH 
703 Antrasit, ince 
dokulu, mat; 
öncelikli renk RAL 
3003 Yakut 
Kırmızısı, mat 
tutamak ve 
tutamak yuvası

Motif 308
Öncelikli renk RAL 
7015 Taş Grisi, 
mat; öncelikli renk 
RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum, ipeksi 
parlak tutamak; 
kapı renginde 
tutamak yuvası

Motif 308 için opsiyonel renk kombinasyonları

R E N K L İ  T U TA M A K L A R
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Opsiyonel olarak, kapı renginden 
farklı öncelikli renkte (resim:  
RAL 3003 Yakut Kırmızısı, mat) veya 
isteğe bağlı RAL kodunda; 
paslanmaz çelik uç kapaklar

Fiyat farkı olmaksızın kapı ile aynı 
renkte; paslanmaz çelik uç kapaklar

Standart E6/EV1 eloksallı 
alüminyum; paslanmaz çelik uç 
kapaklar

3 öncelikli renkte veya tercihe bağlı diğer RAL 
kodlarında, etkileyici güzellik: G 750 Design 
tutamak 

Özel tasarım 
tutamaklar

Tam boy özel tasarım "Design" tutamaklar 

ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, 

ThermoSafe Hybrid veya ThermoSafe 

ana giriş kapılarını daha da etkileyici 

göstermekle kalmaz, aynı zamanda 

yüksek kullanım konforu da sunar. Bu 

tutamaklar sayesinde küçük çocuklar bile 

kapıyı kolayca açabilir. "DesignPlus" 

tutamaklar kapınıza size özel tasarım 

unsurları katar. Tutamak ve süsleme 

rengini kapınıza ve evin geri kalanına 

uygun hale getirebilirsiniz.

LED aydınlatma çıtası sayesinde etkili 
aydınlatma

Design tutamak G 750 ve DesignPlus tutamak G 760, 
opsiyonel olarak tutamağa entegre bir aydınlatma çıtasıyla 
da edinilebilir. Bu sayede, ThermoSafe veya ThermoSafe 
Hybrid kapılarınız gece de göz alıcıdır.
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Fiyat farkı olmaksızın kapı ile aynı 
renkte tutamak; paslanmaz çelik uç 
kapaklar (resim: öncelikli renk  
CH 703 Antrasit, dokulu, mat 
süsleme ile)

E6/EV1 eloksallı alüminyum tutamak 
standart; paslanmaz çelik uç 
kapaklar (resim: öncelikli renk  
CH 703 Antrasit, dokulu, mat 
süsleme ile)

Opsiyonel olarak, kapı renginden farklı öncelikli 
renkte (resim: RAL 3003 Yakut Kırmızısı, mat) 
veya isteğe bağlı RAL kodunda tutamak; 
paslanmaz çelik uç kapaklar (resim: öncelikli renk 
CH 703 Antrasit, dokulu, mat süsleme ile)

Fiyat farkı olmaksızın kapı renginde 
süsleme; (resim: E6/EV1 eloksallı 
alüminyum tutamak)

E6/EV1 eloksallı alüminyum süsleme 
standart; (resim: E6/EV1 eloksallı 
alüminyum tutamak)

Opsiyonel olarak, kapı renginden 
farklı öncelikli renkte veya isteğe 
bağlı RAL kodunda süsleme;  
(resim: E6/EV1 eloksallı alüminyum 
tutamak)

Opsiyonel olarak, Decograin yüzeyli 
süsleme; (resim: E6/EV1 eloksallı 
alüminyum tutamak)

Tutamak süslemesini ahşap görünümlü Decograin yüzeyli olarak da temin edebilirsiniz

Decograin 
Night Oak:
Koyu, yoğun meşe 
görünümü

Decograin  
Dark Oak:
Ceviz renkli meşe 
görünümü

Decograin 
Rosewood:
Maun renkli ahşap 
görünümü

Decograin 
Golden Oak:
Orta kahverengi, altın 
sarısı meşe görünümü

Decograin 
Light Oak:
Açık renkli meşe 
görünümü

Kişisel zevkinize uygun şık tasarım: G 760 DesignPlus tutamak

R E N K L İ  T U TA M A K L A R
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Eviniz için üst düzey 
emniyet

Parmak izi, şifre veya kablosuz sinyal ile - 

Hörmann daha fazla güvenlik ve kullanım 

konforu için otomatik kilit seçenekleri 

sunmaktadır. Dilerseniz ThermoPlan 

Hybrid, ThermoSafe Hybrid ve 

ThermoSafe ana giriş kapılarını fiyat 

farkı olmaksızın, kapınız kilide oturduğu 

anda dört noktadan otomatik kilitleme 

sağlayan S5 kilit sistemi ile temin 

edebilirsiniz. ThermoCarbon kapınızı 

ise 7 noktadan kilitlemeli S7 otomatik kilit 

sistemi ile donatabilirsiniz. Tabii ki, 

kapınızı açmak ve kilitlemek üzere 

anahtarınızı kullanmaya da devam 

edebilirsiniz.
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S5 / S7 Comfort – Butona basılarak kapı açılır

Otomatik kilit S5 / S7

Mekanik kendinden kilitlemeli sürgü kilit fiyat farkı olmaksızın 
opsiyonel olarak edinilebilir. Kapı kontrol dışı kapandığında sürgü dili 
otomatik olarak dışarı çıkar ve kapının emniyetli şekilde kapanmasını 
sağlar. Örn. tatil gibi evden uzun süre uzakta olacağınız durumlar 
için emniyet ilave sürgü kilit ile sağlanabilir.

Otomatik kilit S5 / S7 Comfort

S5 / S7 Comfort ile ana giriş kapınızı otomatik olarak 
kilitleyebilirsiniz. İlave bir elektrik motoru kapınızı parmak izi, şifre 
veya uzaktan kumanda ile (bkz. takip eden sayfalar) açmanıza imkan 
tanır. Enerji ve veri sinyalleri kapının kasasından kanadına geçen bir 
kablo aracılığı ile taşınır. Tatil fonksiyonu ile kontrol elemanlarını ve 
sinyal vericiyi devre dışı bırakarak siz uzaktayken kapının açılmasını 
engelleyebilirsiniz. S5 / S7 Comfort sistemi bir butona veya binada 
mevcut diyafon sistemine bağlanabilir ve bu özelliği ile apartman 
girişleri için de idealdir. Bu sayede ana giriş kapınızı, örneğin üst 
kattan, bir düğmeye basarak rahatça açabilirsiniz.

Giriş kontrol sistemi ■ YENİ

Kolay kullanımlı LightAccess giriş kontrol sistemi ile ana giriş kapınızı 
akıllı telefonunuzun ekranındaki değişken bir renk kodu ile 
açabilirsiniz. LightPass uygulaması ya da LightPass web sitesi 
üzerinden 12 adet sabit 6 adet de sınırlı süreli renk kodunu aile 
üyelerinize ya da arkadaşlarınıza çevrimiçi mesaj olarak 
gönderebilirsiniz. Alıcı, telefonuna herhangi bir uygulama indirmesi 
gerekmediğinden hızlı ve kolayca giriş yapabilir.

S5 / S7 Code otomatik kilit

Çok konforludur: Sadece şifrenizi girmek suretiyle kapıyı rahatça 
açıp evinize girebilirsiniz. 20 farklı şifre hafızaya alınabilir.

S5 / S7 Comfort – LightAccess giriş kontrol sistemiyle kapının 
açılması ■ YENİ

S5 / S7 Code – Kapının şifre ile açılması - kapı kanadında 
monteli tuş takımı

Şifreleme ünitesi – Kapı 
tutamağına monteli

Zarif dokunmatik şifre ekranı 
(ThermoSafe Hybrid / 
ThermoSafe ana giriş kapıları 
için opsiyonel)
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S5 / S7 Scan otomatik kilit

Ev kapınızı parmak izinizle açın. Parmak izi tarayıcı'ya* 150'ye kadar 
parmak izini bilgisayar gerekmeksizin tanıtıp kaydedebilirsiniz. Ana 
giriş kapısı kilidinin yanı sıra örn. dış aydınlatma ya da garaj kapısı 
motoru gibi bir başka cihazı da kontrol etmek mümkündür.

S5 / S7 Smart otomatik kilit

Ana giriş kapınızı opsiyonel uzaktan kumanda veya telsiz buton ile 
kolayca açabilirsiniz. Yüksek güvenlikli kablosuz sistem ile 
yetkilendirilmemiş kimselerin kablosuz sinyalinizi kopyalaması 
imkansızdır. Aynı uzaktan kumanda ile Hörmann bahçe giriş ya da 
garaj kapınızı da kontrol edebilmeniz bir diğer avantajdır.
S5 / S7 Smart kablosuz kumanda özelliği, S5 / S7 Scan ve S5 Code 
paketlerine de kurulabilir.

S5 / S7 Bluetooth otomatik kilit ■ YENİ

Ana giriş kapınızı akıllı telefonunuz ile Bluetooth üzerinden kontrol 
çok kolaydır. Kullanıcı dostu Hörmann BlueSecur uygulaması ile 
kapınızı kilitleyip açabilirsiniz.  Ayrıca diğer kullanıcı yetkileri** sabit 
veya sınırlı süreli olarak başka akıllı telefonlara da aktarılabilir ve 
böylece tüm aile fertleri kendi "kapı açıcılarını" yanlarında 
taşıyabilirler.

K İ L İ T  S E Ç E N E K L E R İ

Kapı tutamağında parmak izi 
tarayıcısı

S5 / S7 Scan – Parmak izi ile 
kapının açılması – Kapı 
kanadında montaj

S5 / S7 Smart – BiSecur kablosuz ile kapıyı açma

Hörmann BlueSecur uygulaması vasıtasıyla otomatik kilidin 
kolay akıllı cep telefonu kullanımı

* Çocukların, ergenlerin ve yaşlıların parmak izlerinin değişime uğraması nedeniyle fonksiyon 
arızaları meydana gelebilir. – 20 °C ila + 80 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur.

** Uygulama içi satın alma gerekebilir
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 Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları
Garaj kapısı ve motoru, aydınlatma ve daha fazla fonksiyon  
için modern BiSecur kablosuz sistem

ECturn kapı açıcı

ThermoCarbon, ThermoSafe Hybrid ve ThermoSafe ana giriş kapıları 
opsiyonel olarak ECturn kapı açıcı ile donatılabilir. Kapı açıcı kapı 
kanadı ve kasasına zarifçe entegre edilebileceği gibi yüzeye monteli 
olarak da uygulanabilir. Otomatik kilit paketi ve ECturn sayesinde 
kapınızı otomatik olarak açıp kapatabilirsiniz. Düşük enerji 
gereksiniminden ötürü ilave bir emniyet cihazına gerek yoktur. 
ECturn cihazının açma kuvveti kapıya göre adapte edilerek kişiler 
için tehlike potansiyeli asgariye indirilir.

HDO 200 kapı motoru ■ YENİ

Tüm TopComfort alüminyum ana giriş kapıları için opsiyonel olan 
HDO 200 kapı motorlarının eşiksiz kapılar ile kombinasyonu ile 
temassız geçişler için ideal çözüm sağlanmış olur. Flatscan 
hareket sensörü hareket sahasını sürekli izleyerek güvenli bir işletim 
sağlar. Motor buton, radar/hareket sensörü gibi ekipmanların yanı 
sıra opsiyonel olarak BiSecur kablosuz teknolojisine sahip uzaktan 
kumanda, buton ya da BiSecur uygulaması ile de kolayca açılabilir. 
Açılma kapanma hızı gibi kapı parametreleri ayrı ayrı ayarlanabilir. 
Hız kontrolü özelliği sayesinde emniyetli açılma ve kapanma hızı 
sağlanırken sessiz çalışma da elde edilmiş olur.

Eşiksiz bir kapı modeliyle kombinasyon halinde engelsiz ev 
girişleri için: HDO 200 kapı motoru

ECturn kapı açıcı sayesinde kapıyı açmak daha da kolay. Kapı 
açıcı kasa ve kanada zarifçe entegre edilmiş olarak temin 
edilebilir.

Geniş aksesuar ürün 
programımızdan uzaktan 
kumanda ya da diğer kontrol 
ekipmanlarını seçebilirsiniz. 
Daha fazla bilgiyi Garaj ve 
Bahçe Kapısı Motorları 
broşürümüzde bulabilirsiniz. 89



Kasa dış ölçüsü (RAM)

Net geçiş ölçüsü = RAM – 200
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Zemin altı bağlantı profili / taşıma koruması

ThermoCarbon

Kapı dikey kesiti

Tüm ölçüler mm cinsindedir

ThermoCarbon yan parça ölçüleri

Direkli konstrüksiyon Yan parça yüksekliği TM yan parça 
genişliği

TM kapı genişliği

1 taraflı maks. 3000 300 – 1600 maks. 1300

2 taraflı maks. 3000 300 – 1600 maks. 1260

Bir kapı sisteminin azami nakliye ölçüsü (yan parçalar, üst sabit pencereler ve montaj profilleri dahil) 
herhangi bir eksende 2700 mm'nin üzerinde olmamalıdır.

Akupleli 
konstrüksiyon

Yan parça yüksekliği TM yan parça 
genişliği

TM kapı genişliği

1 / 2 taraflı maks. 3000 340 – 1600 1340
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Direk 120 mm
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10 10

20

Kapı yatay kesiti

Gömme takviyeli direkli 
konstrüksiyon için (Sağ resim).

ThermoCarbon ana giriş kapısı ölçüleri

Model
Kasa dış ölçüsü 
(RAM) (Sipariş 

ölçüsü)
Net duvar açıklığı Net geçiş ölçüsü

Standart maks. 1340 × 2350 maks. 1360 × 2360 maks. 1140 × 2230

XXL maks. 1340 × 3000 maks. 1360 × 3010 maks. 1140 × 2880
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Kasa dış ölçüsü (RAM)

LDB = RAMB – 140 (220)
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Zemin altı bağlantı profili / taşıma koruması

ThermoPlan Hybrid

Kapı dikey kesiti
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Kapı yatay kesiti

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Gömme takviyeli direkli 
konstrüksiyon için (Sağ resim).

ThermoPlan Hybrid yan parça ölçüleri

Direkli konstrüksiyon Yan parça 
yüksekliği*

TM yan parça 
genişliği*

TM kapı genişliği*

1 taraflı maks. 3000 260 – 1600 maks. 1230

2 taraflı maks. 3000 260 – 1600 maks. 1210

Bir kapı sisteminin azami nakliye ölçüsü (yan parçalar, üst sabit pencereler ve montaj profilleri dahil) 
herhangi bir eksende 2700 mm'nin üzerinde olmamalıdır.

Akupleli 
konstrüksiyon

Yan parça 
yüksekliği*

TM yan parça 
genişliği*

TM kapı genişliği*

1 / 2 taraflı maks. 3000 300 – 2500** 1250

* 110'luk kasa için + 40 mm
** Reflo veya Micrograin ile

ThermoPlan Hybrid ana giriş kapısı ölçüleri ■ YENİ

70'lik kasa modeli
Kasa dış ölçüsü 
(RAM) (Sipariş 

ölçüsü)
Net duvar ölçüsü* Net geçiş ölçüsü

Standart maks. 1250 × 2250 maks. 1270 × 2260 maks. 1110 × 2180

Büyük boy maks. 1250 × 2350 maks. 1270 × 2360 maks. 1110 × 2280

XXL maks. 1250 × 2500 maks. 1270 × 2510 maks. 1110 × 2430
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Tüm ölçüler mm cinsindedir

Kasa dış ölçüsü (RAM)

LDB = RAMB – 140 (220)
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Zemin altı bağlantı profili / taşıma koruması

ThermoSafe Hybrid ■ YENİ / ThermoSafe

Kapı dikey kesiti

ThermoSafe Hybrid yan parça ölçüleri ■ YENİ / ThermoSafe

Direkli konstrüksiyon Yan parça 
yüksekliği*

TM yan parça 
genişliği*

TM kapı genişliği*

1 taraflı maks. 3000 260 – 1600 maks. 1230

2 taraflı maks. 3000 260 – 1600 maks. 1210

Bir kapı sisteminin azami nakliye ölçüsü (yan parçalar, üst sabit pencereler ve montaj profilleri dahil) 
herhangi bir eksende 2700 mm'nin üzerinde olmamalıdır.

Akupleli 
konstrüksiyon

Yan parça 
yüksekliği*

TM yan parça 
genişliği*

TM kapı genişliği*

1 / 2 taraflı maks. 3000 300 – 2500** 1250

* 110'luk kasa için + 40 mm
** Reflo veya Micrograin cam ile
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Kapı yatay kesiti

Gömme takviyeli direkli 
konstrüksiyon için (Sağ resim).

ThermoSafe Hybrid ana giriş kapısı ölçüleri ■ YENİ / ThermoSafe

70'lik kasa modeli
Kasa dış ölçüsü 
(RAM) (Sipariş 

ölçüsü)
Net duvar ölçüsü* Net geçiş ölçüsü

Standart maks. 1250 × 2250 maks. 1270 × 2260 maks. 1110 × 2180

büyük boy maks. 1250 × 2350 maks. 1270 × 2360 maks. 1110 × 2280

XXL maks. 1250 × 2500 maks. 1270 × 2510 maks. 1110 × 2430
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Genişletme profili 
50 mm
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Kasa dış ölçüsü (RAM)

Kasa dış ölçüsü (RAM)
Yan parça

Kasa dış ölçüsü (RAM)
Kapı

Net görüş= RAM – 134

Net kasa ölçüsü = RAM – 150
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Kapı yatay kesiti

Thermo65

Kasa varyasyonları

Kapı dikey kesiti

Yan pencere yatay kesiti

Kasa A4 Genişletme profili 
25 mm

Kasa A3

Thermo65 özel ölçüleri

Motifler Kasa dış ölçüsü (RAM) (Sipariş 
ölçüsü)

010, 600, 700, 750, 800, 810 700 – 1250 × 1875 – 2250

015, 515 875 – 1250 × 1875 – 2250

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

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

Standart ölçüler Thermo65

Kasa dış ölçüsü 
(RAM) (Sipariş 

ölçüsü)
Net duvar açıklığı Net geçiş ölçüsü

1000 × 2100 1020 × 2110 850 × 2005

1100 × 2100 1120 × 2110 950 × 2005

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Thermo65 yan parça standart ölçüleri

Kasa dış ölçüsü (Sipariş ölçüsü) cam dolgusu

400 × 2100

Thermo65 yan parça özel ölçüler

Kasa dış ölçüsü (Sipariş ölçüsü) cam dolgusu

300 – 1000* × 700 – 2250

* 500 mm genişlikten itibaren üst sabit pencere uygulanamaz. Yan 
pencerelerin taşıyıcı özelliği yoktur. Statik yük yapı gövdesi tarafından 
üstlenilmelidir.

Thermo65 üst sabit pencere özel ölçüler

Kasa dış ölçüsü (Sipariş ölçüsü) cam dolgusu

700 – 2250 × 300 – 500
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TopComfort ana giriş kapısı kapısı ölçüleri

70'lik kasa modeli
Kasa dış ölçüsü 
(RAM) (Sipariş 

ölçüsü)
Net duvar ölçüsü* Net geçiş ölçüsü

Standart maks. 1300 × 2500 maks. 1270 × 2510 maks. 1160 × 2430

TopComfort yan parça ölçüleri

Direkli 
konstrüksiyon

Yan parça 
yüksekliği*

TM yan parça 
genişliği*

TM kapı genişliği*

1 taraflı maks. 3000 260 – 1600 maks. 1230

2 taraflı maks. 3000 260 – 1600 maks. 1210

Bir kapı sisteminin azami nakliye ölçüsü (yan parçalar, üst sabit pencereler ve montaj 
profilleri dahil) herhangi bir eksende 2700 mm'nin üzerinde olmamalıdır.

Akupleli 
konstrüksiyon

Yan parça 
yüksekliği*

TM yan parça 
genişliği*

TM kapı genişliği*

1 / 2 taraflı maks. 3000 300 – 1600 1250
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Zemin altı bağlantı profili

TopComfort

Kapı dikey kesiti

52 52

45 45

Kapı yatay kesiti

Gömme takviyeli direkli 
konstrüksiyon için (Sağ resim).
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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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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

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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