
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
НОВО. Стоманени и стъклени врати с лофт дизайн
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Отговорност  
от поколения
Семейната компания Hörmann има зад гърба си над 85 години опит като специалист 

по строителни елементи. Това поражда задължение към предходните, настоящите 

и бъдещите поколения. Именно по тази причина екологичната отговорност играе 

толкова важна роля за нас. Затова разработваме иновативни решения за екологично 

произведени продукти и интелигентна защита на околната среда.
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„ДОБРАТА РЕПУТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА.“ 

Аугуст Хьорман (August Hörmann) 

Изцяло според замисъла на основателя на компанията, 

днес марката Hörmann се е превърнала в гаранция за 

качество и в областта на строителните елементи се числи 

към най-успешните оференти в Европа. С широката 

си международна дистрибуторска и обслужваща мрежа 

Hörmann е Вашият силен партньор за висококачествени 

строителни елементи.

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ.  При набавянето 

на дървесни суровини ние залагаме максимално на 

дървесина от устойчиво управлявани гори. Нашата 

отговорност: Екологичната и възобновяема дървесна 

суровина трябва да остане налична в достатъчно 

количество за следващите поколения, за да могат горите 

да изпълняват екологичните и социалните си функции.

100 % НЕУТРАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА. 

Компания Hörmann би желала да даде добър пример: 

Нуждите си от електричество в Германия покриваме на 

100 % с екологичен ток. В комбинация с интелигентна 

и сертифицирана система за управление на енергията, 

CO2-неутрално изпращане по пощата, както и рециклиране 

на отпадъците се спестяват над 40000 тона CO2 годишно. 

Неизбежните емисии при производството на интериорни 

врати компенсираме допълнително до 100 % с насърчаване 

на проекти за вятърна енергия и залесяване в кооперация 

с ClimatePartner. Ето защо всички интериорни врати Hörmann 

са отличени с етикета „неутрален по отношение на климата“.

Повече информация ще намерите в интернет 

на адрес: www.hoermann.de/umwelt

Ние използваме 100% екологичен ток от

Етикетът за екологичен ток 
на германските организации 
за защита на околната среда
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С качество  
made in Germany
Семейната компания Hörmann предлага всички съществени строителни елементи 

за строителство и модернизация от един производител. Те се произвеждат  

във високоспециализирани заводи с най-модерна техника. Освен това нашите 

служители работят интензивно върху нови продукти, постоянно усъвършенстване 

на продукти и подобрение на детайли. Така се създават патенти и самостоятелни 

позиции на пазара.

6 ДОБРИ ПРИЧИНИ



ГАРАНТИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ.  При Hörmann конструкцията 
на вратата се разработва и произвежда на място. 
Дългосрочни тестове в реални условия гарантират 
създаването на усъвършенствани серийни продукти 
с качеството на марката Hörmann. По тази причина, 
както и благодарение на безкомпромисното 
гарантиране на качеството, ще се радвате дълги 
години на интериорната врата Hörmann и ще изберете 
за дома си буквално „врата за цял живот“.

ВПЕЧАТЛЯВАЩО КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА 

ОТ ДЪРВО. За конструкцията на вратата и на касата 
залагаме само на висококачествена дървесина. 
Винтовите съединения гарантират отлично прилягане 
и безшевна визия на касата. Усилванията на рамката 
в платното и стабилния обков на вратата осигуряват 
голяма стабилност и издръжливост на натоварване. 
Модерната, собствена технология на производство 
на повърхността Duradecor впечатлява с постоянно 
високо качество и средно 48 % по-голяма 
устойчивост на удар в сравнение с тестваните 
повърхности CPL на други производители.
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Забележително високо качество 
по отношение на формата и дизайна
Определящ е предпочитаният от Вас стил на обзавеждане! Желаете интериорни врати, 

които ще се впишат хармонично във Вашия дом? В такъв случай висококачествената 

повърхност Duradecor ще Ви впечатли – с брилянтни цветове, перфектно моделирани 

дървесни декори или изразителен релеф. Също така можете да избирате между 

множество повърхности с истинска боя и фурнири от истинско дърво. Или оформете 

сами визията на интериорните си врати с помощта на основното фолио, което може 

да се боядисва допълнително. Не е възможна по-голяма индивидуалност!
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Защита на кантовете 4Protect с безшевна визия при вратите  
без фалц и вратите с фалц и прави кантове

Duradecor
максимална 
удароустойчивост

ТРАЙНО НЕЧУВСТВИТЕЛНИ. Със средно 48 % 
по-голяма устойчивост на удар висококачествената 
повърхност Duradecor видимо превъзхожда CPL 
повърхностите на други производители. Освен това 
тя се почиства изключително лесно, устойчива 
е на високи температури и е здрава почти колкото 
кухненски плот.

Защита на 
кантовете 
4Protect

УСТОЙЧИВ КАНТ.  Защитата на кантовете 4Protect 
при вратите без фалц и вратите с фалц и прави 
кантове впечатлява с голяма устойчивост на удар, 
износване и надраскване. Така много врати 
с повърхност Duradecor са максимално защитени 
срещу ежедневното натоварване.

БЕЗШЕВНО БЯЛО.  При всички врати с бяла 
повърхност Duradecor кантът на фалца е специално 
лакиран за постигане на безшевна визия. При вратите 
с прав кант защитата на кантовете 4Protect осигурява 
безшевен преход към платното. Това Ви позволява 
да се радвате на непрекъсната бяла визия на вратата, 
без смущаващи „очертани с молив“ кантове като при 
стандартните врати.

➔ Повече информация за защитата на кантовете 
4Protect ще намерите на страница 87.
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Рамката  
за дълъг живот
Нашите висококачествени дървени и стоманени каси Ви доставят двойна радост, 

когато сте си у дома: Касите са красиво оформени и с елегантна визия, като така 

допринасят за постигането на привлекателно усещане за домашен уют. Същевременно 

касите са и с изключително голяма продължителност на експлоатация. Тяхната 

висококачествена и здрава конструкция ги прави нечувствителни и същевременно 

лесни за почистване в дългосрочен план.
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ЗДРАВА СТОМАНЕНА КАСА VARIOFIX. 

Освен със стандартните дървени каси 

предлагаме всички наши интериорни врати 

и със стоманената каса VarioFix с прахово 

покритие. Връзките в ъглите са 

висококачествено заварени и равнинно 

шлифовани, така че не се забелязват 

срезове под герунг. Здравата конструкция на 

касата може да понесе удар от детска кола 

или прахосмукачка и гарантира идентична 

хлабина при вратите без фалц, която не 

се разтегля след монтажа. Благодарение 

на висококачественото поцинковане касата 

не може да се увреди при почистване с вода.

➔ Повече информация ще намерите 

на страница 89.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕНА КАСА. 

Красиво оформеният радиус на канта от 

3 mm  впечатлява с модерна права визия 

и безшевен завършек на канта. Пълнежната 

дъска с дебелина 25 mm  осигурява 

стабилност, а с висококачествената 

повърхност Duradecor  касата е също 

така устойчива на удар и надраскване. 

➔ Повече информация ще намерите 

от страница 74.
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Врати с определени функции 
и принадлежности68

Открийте новия домашен уют
Желаете висококачествени интериорни врати в класически или модерен стил – 

с големи остъкления, елегантни акценти или със страхотния лофт дизайн? 

Hörmann Ви предлага точната интериорна врата, която ще подхожда максимално 

на Вашето обзавеждане.

DesignLine30

ClassicLine44

GlassLine52

Плъзгащи се врати62

Стоманени врати с лофт 
дизайн ■ НОВО58

DesignLine Concepto

BaseLine14

26
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НЕПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО ЕЛЕГАНТНОСТ. Домашният 

уют е изключително важен за Вас? В такъв случай правилният 

избор за Вас са моделите от серията BaseLine. Платното с или 

без фалц, в комбинация с желания от Вас цвят или декор 

ще създаде уютна домашна атмосфера, която Ви приканва 

да се отпуснете. Всички възможности можете да прегледате 

на следващите страници.

➔ Повече информация за моделите врати ще намерите 

на страница 86.

BaseLine

без фалц, 1 крило

с фалц, 1 крило

без фалц, 2 крила без фалц, плъзгаща се врата

с фалц, 1 крило 
с остъкление DIN LA

без фалц, 1 крило 
с остъкление LA 11

с фалц, 2 крила 

СТРАНИЦА 14 / 15. Дървена врата с фалц BaseLine, Duradecor бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц BaseLine, Duradecor бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат

Модели врати

с фалц и заоблен кант

с фалц и прав кант

без фалц
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Защита на 
кантовете 
4Protect

Duradecor
максимална 
удароустойчивост

DURADECOR С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ. Изключително 

удароустойчивата повърхност Duradecor е правилният избор за Вашия 

дом. С изискана бяла боя, модерно сиво или уютни дървесни декори – 

убедени сме, че тук ще откриете интериорна врата по вкуса Ви. 

Вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове с повърхност 

Duradecor бяла боя, светло сиво, прахово сиво, шагреново бяло, 

шагреново светло сиво и бял ясен са стандартно снабдени 

с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

➔ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата 

на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.

ЦВЕТОВЕ И ДЕКОРИ

Бяла боя RAL 9016 Светло сиво RAL 7035

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Шагреново бяло Шагреново светло сиво

Бял ясен Канадски клен Френски бук

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц BaseLine, Duradecor прахово сиво RAL 7037, 
контрастен кант 4Protect в черно, дръжка Linea Planar black.edition

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и декори.
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Duradecor
максимална 
удароустойчивост

Защита на 
кантовете 
4Protect

DURADECOR С РЕЛЕФ. Тази повърхност обединява по стилен 

начин усещането за истинско дърво и комфорта при почистване. 

Дървесна текстура се щампова релефно върху платното и прави 

осезаема характерната дървесна структура. Вратите без фалц 

и вратите с фалц и прави кантове с повърхност Duradecor с релеф 

в бяло с ефект „четка“ са стандартно снабдени с висококачествената 

защита на кантовете 4Protect. 

➔ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата 

на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.

Сив дъб*

Испански дъб*

Избелен дъб*

Орех

Див дъб*

Италианска акация

Необработен дъб*

Осолен дъб с ефект „четка“Пиния с ефект „четка“Бяло с ефект „четка“* ■ НОВО

ДЕКОРИ

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц BaseLine, Duradecor див дъб в надлъжна посока, 
контрастен кант 4Protect в черно, дръжка Linea Planar black.edition

* също и в надлъжна посока

По печатно-технически причини са възможни отклонения 
в изобразените декори.

21HÖRMANN



22 ВДЪХНОВЕНИЯ | BASELINE



брилянтен 
цветен 
завършек

В желания от 
Вас цвят по RAL

ИСТИНСКА БОЯ.  Дървените врати с боядисана повърхност 

изглеждат изключително изискано и висококачествено. 

Равномерното боядисване на целия комплект врата – каси и платно 

с бяла основна плоча Duradecor – създава единна повърхност, 

безшевен преход към кантовете, както и наситен и брилянтен 

цветен ефект. На Ваше разположение е всеки цвят от палитрата 

RAL, за да създадете своята индивидуална интериорна врата. 

По този начин можете да оформите дома си така, както Ви харесва!

Бяло RAL 9016 Чисто бяло RAL 9010

Антрацитно сиво RAL 7016 Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

ПРЕДПОЧИТАНИ ЦВЕТОВЕ

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц BaseLine, истинска боя бяло RAL 9016, 
дръжка Linea благородна стомана, мат

Светло сиво RAL 7035

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове.
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ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР. Естествени, уютни, уникални – предлаганите 

от Hörmann естествени фурнири се произвеждат от висококачествена 

фина дървесина и са същински уникати.

* също и в надлъжна посока

Клен*

Лимба с възможност 
за пребоядисване

Алпийски дъб, мат

Бук*

Планински дъб Зрял дъб, намаслен

Ясен

Американски дъб*

Американски орех* Лимба

Чворест дъб*

Байцван дъб

Макоре Махагон

ФУРНИРИ

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц BaseLine, естествен фурнир чворест 
дъб в надлъжна посока, дръжка Linea благородна стомана, мат

По печатно-технически причини са възможни отклонения 
в изобразените фурнири.
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Защита на 
кантовете 
4Protect

Duradecor
максимална 
удароустойчивост

Само при Hörmann

DesignLine Concepto е перфектният избор за 

модерен стил на обзавеждане. Пет модерни цвята 

се срещат с три елегантни повърхности Duradecor. 

Сега можете да прилагате убедително индивидуални 

пространствени концепции в дома си – а именно 

изключително стилно. Всички модели врати 

са стандартно снабдени с висококачествената 

защита на кантовете 4Protect. 

➔ Повече информация за повърхността Duradecor 

и защитата на кантовете 4Protect ще намерите 

на страница 9.

Със светлосенки 
Тази релефна повърхност се препоръчва 
за постигане на модерен и същевременно 
уютен интериорен дизайн. Контрастът между 
светлина и сянка върху релефната структура 
придава много приятно и естествено 
излъчване. Този вариант се предлага и като 
стъклена врата.

Мат 
Изключително изисканата копринено матова 
повърхност впечатлява максимално както 
визуално, така и при допир. Матовата 
повърхност обединява голяма устойчивост 
на пръстови отпечатъци и замърсявания 
с непостижим до момента матов ефект.

Ленено платно 
Със своя фин, осезаем релеф повърхността 
ленено платно хармонира особено добре 
с дървесни тонове и подхожда на 
взискателния, съвременен провинциален стил 
на обзавеждане. Същевременно 
повърхността е здрава и лесна за поддръжка. 
Новата повърхност ленено платно може 
да бъде избрана и за стъклена врата. 

DesignLine Concepto

ПОВЪРХНОСТИ

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц DesignLine Concepto, прахово 
сиво със светлосенки RAL 7037, дръжка Linea black.edition

Модели врати

с фалц и заоблен кант

с фалц и прав кант

без фалц

По печатно-технически причини са възможни отклонения 
в изобразените повърхности.
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Бяло

Светло сиво

Прахово сиво ■ НОВО

DesignLine Concepto
Мат

DesignLine Concepto
Със светлосенки

ConceptoGlass
Със светлосенки

DesignLine Concepto
Ленено платно

ConceptoGlass
Ленено платно

DesignLine Concepto
Със светлосенки

ConceptoGlass
Със светлосенки

DesignLine Concepto
Ленено платно

ConceptoGlass
Ленено платно

DesignLine Concepto
Мат

DesignLine Concepto
Със светлосенки

ConceptoGlass
Със светлосенки

DesignLine Concepto
Ленено платно

ConceptoGlass
Ленено платно

DesignLine Concepto
Мат

ВДЯСНО. Дървена врата с фалц DesignLine Concepto, ленено платно,  
антрацит, дръжка Karee black.edition и стъклена врата ConceptoGlass, ленено платно, 

антрацит, комплект обков Purista black.edition 
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Антрацит

Таупе

DesignLine Concepto
Мат

DesignLine Concepto
Със светлосенки

ConceptoGlass
Със светлосенки

DesignLine Concepto
Ленено платно

ConceptoGlass
Ленено платно

DesignLine Concepto
Мат

DesignLine Concepto
Със светлосенки

ConceptoGlass
Със светлосенки

DesignLine Concepto
Ленено платно

ConceptoGlass
Ленено платно

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените повърхности и цветове.
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Stripe 15
Duradecor
Бяла боя RAL 9016

Stripe 15
Duradecor
Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Стъклена врата с идентична 
визия GrooveGlas 15/5
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно стъкло) 
с матиран мотив (ситопечат)

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Stripe 15, Duradecor 
бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат

Модели врати

с фалц и прав кант

без фалц

Бяла боя RAL 9016

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Duradecor с гладка 
повърхност

Мотивът Stripe с релефно щамповани улеи 

Ви предлага изискан дизайн. Вратите без фалц 

и вратите с фалц и прави кантове са стандартно 

снабдени с висококачествената защита 

на кантовете 4Protect.

➔ Повече информация за повърхността 

и цветовете ще намерите в раздела BaseLine 

на страница 19.

DesignLine Stripe 15

31HÖRMANN



32 ВДЪХНОВЕНИЯ | DESIGNLINE



GROOVE. Мотивът Groove привлича погледите 

с изрязаните в платното фуги и висококачествената 

боя. За перфектен микс от дървени и стъклени 

врати към мотивите DesignLine Groove се предлагат 

също и стъклени врати с идентична визия.

➔ Повече информация за повърхността 

и цветовете ще намерите в раздела BaseLine 

на страница 23.

DesignLine Groove

GrooveGlas 14
матирано стъкло 
(еднослойно защитно стъкло, 
пясъкоструйно обработено) 
с прозрачен мотив

GrooveGlas 14
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Groove 14
Истинска боя
Бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Groove 50, истинска боя наситено черно RAL 9005, 
дръжка Linea, благородна стомана, мат

Модели врати

с фалц и заоблен кант

с фалц и прав кант

без фалц

Бяло RAL 9016

Антрацитно сиво RAL 7016

Чисто бяло RAL 9010

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Истинска боя
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Всички дървени врати са с истинска боя, бяло RAL 9016

GrooveGlas 29
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Groove 31 Groove 34 Groove 39

GrooveGlas 20
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Groove 21 Groove 22Groove 20

Groove 13 Groove 15 GrooveGlas 15/5 
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Groove 3 GrooveGlas 13
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна 
обработка)

GrooveGlas 20
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна 
обработка)

GrooveGlas 29
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)
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Groove 16 GrooveGlas 16
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Groove 18 Groove 19

Groove 49 Groove 50 Groove 51Groove 44

GrooveGlas 23
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Groove 27 Groove 29Groove 23

GrooveGlas 15/5 
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(ситопечат)

GrooveGlas 23
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

GrooveGlas 50
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)
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Groove 78 Groove 85 Groove 86

Groove 88 Groove 89 Groove 92 Groove 93

Groove 87

Groove 53 Groove 54 Groove 55 Groove 56GrooveGlas 51
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Всички дървени врати са с истинска боя, бяло RAL 9016

ВДЯСНО. Дървена врата с фалц DesignLine Groove 85, истинска боя бяло RAL 9016, 
дръжка Linea, благородна стомана, мат

GrooveGlas 85
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив
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STEEL. Мотивът Steel придава модерен дизайн 

с разположените отгоре апликации с визия 

на благородна стомана.

PLAIN. Мотивът Plain поставя елегантен акцент 

с вградените и следователно съосни апликации 

с визия на благородна стомана. За постигане 

на модерна и ексклузивна визия на вратата 

апликациите се предлагат в 4 варианта: 

благородна стомана   и новите черно  ,  

бронз  , златисто  .

➔ Повече информация за повърхностите, цветовете 

и декорите ще намерите в раздела BaseLine от страница 19.

DesignLine Steel
DesignLine Plain

Бяла боя RAL 9016

Светло сиво RAL 7035

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Шагреново бяло

Шагреново светло сиво

Бял ясен

Канадски клен

Френски бук

Бяло RAL 9016

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

Антрацитно сиво RAL 7016

Сив дъб

Избелен дъб

Див дъб

Необработен дъб

Испански дъб

Орех

Бяло с ефект „четка“

Пиния с ефект „четка“

Осолен дъб с ефект „четка“

Италианска акация

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц DesignLine Plain 27-7, Duradecor бяла боя, 
апликации в черно, контрастен кант 4Protect в черно, дръжка Linea black.edition

Бяло RAL 9016

Антрацитно сиво RAL 7016

Чисто бяло RAL 9010

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Модели врати

с фалц и заоблен кант

с фалц и прав кант

без фалц

Duradecor с гладка 
повърхност

Duradecor с релеф

Истинска боя

Duradecor мат 
(само за DesignLine Steel)
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Steel 29 Steel 37 Steel 38 Steel 39 Steel 78

Steel 16 Steel 20 Steel 23 / Plain 23-7 Steel 27 / Plain 27-7

Plain 27-7
с черни апликации, 
обков black.edition

Steel 14 / Plain 14-7

Стъклена врата 
с идентична визия
Лофт дизайн 1-5 ■ НОВО
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с черен мотив Всички дървени врати са с Duradecor бяла боя RAL 9016

ВДЯСНО. Дървена врата с фалц DesignLine Plain 23-7, истинска боя бяло RAL 9016, 
апликации в бронз, дръжка Bicolor System 162 бяло, мат / бронз,  

скрито разположени панти
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DesignLine Rail

RAIL. Комбинацията от дърво и стъкло 

се препоръчва като идеално допълнение към 

мотивите дървени врати от серията DesignLine.

➔ Повече информация за повърхностите, 

цветовете и декорите ще намерите в раздела 

BaseLine от страница 19.

Rail 2
Матирано стъкло
Предлага се 
с видовете стъкло 
Satinato и ситопечат 
по цялата площ

Rail 1
Прозрачно стъкло
Предлага се 
с видовете стъкло 
Clear и Clear White

Rail 1
Стъкло с мотив
Предлага се с мотивите 
стъкло Lines, Wave, 
Gropus мат, Gropus 
прозрачно, Gisa, Jil, 
Raff, GrooveGlas 15 
прозрачно / мат 
(изображение), 
GrooveGlas 29 
прозрачно / мат

Всички врати са с Duradecor бяла боя RAL 9016

ВЛЯВО. Врата с фалц от дърво и стъкло Rail 1, стъкло с мотив GrooveGlas 15 
прозрачно / мат, Duradecor бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат

Модели врати

с фалц и заоблен кант

с фалц и прав кант

без фалц

➔ Повече информация за видовете стъкла ще 

намерите в раздела GlassLine от страница 19.

Бяла боя RAL 9016

Светло сиво RAL 7035

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Шагреново бяло

Шагреново светло сиво

Бял ясен

Канадски клен

Френски бук

Бяло RAL 9016

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

Антрацитно сиво RAL 7016

Сив дъб

Избелен дъб

Див дъб

Необработен дъб

Испански дъб

Орех

Бяло с ефект „четка“

Пиния с ефект „четка“

Осолен дъб с ефект „четка“

Италианска акация

Бяло RAL 9016

Антрацитно сиво RAL 7016

Чисто бяло RAL 9010

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Duradecor с гладка 
повърхност

Duradecor с релеф

Истинска боя

Duradecor мат 
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ClassicLine Carolina

Рамките на касетите се образуват чрез релефно 
щампован в платното профил. Благодарение 
на висококачественото боядисване можете да 
се насладите на равномерна и брилянтна цветна 
повърхност. Тези изключително изгодни мотиви 
в класически стил се предлагат само в нашите 
стандартни размери.

➔ Повече информация за повърхностите, 
цветовете и декорите ще намерите в раздела 
BaseLine на страница 23.

Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Carolina 1, истинска боя бяло RAL 9016, 
дръжка Linea, благородна стомана, мат

Carolina 1
с изрязан отвор 
LA шпроса 2 / 3

Carolina 4

Carolina 1

Carolina 3

Carolina 1
с изрязан отвор 
Lugano

Carolina 4
с изрязан отвор 
LA шпроса 2 / 3

Carolina 2

Carolina 5

Модели врати

с фалц и заоблен кант
Бяло RAL 9016

Антрацитно сиво RAL 7016

Чисто бяло RAL 9010

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Истинска боя
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ClassicLine Georgia

Висококачествената профилна лайсна е вградена 
в платното съгласно най-добрата традиция 
в дърводелския занаят и допринася съществено 
за изключително елегантната визия на тези 
мотиви, която подхожда отлично на класическите 
стилове на обзавеждане.

➔ Повече информация за повърхностите, 
цветовете и декорите ще намерите в раздела 
BaseLine от страница 19.

Georgia 2
с изрязан отвор

Georgia 4
с изрязан отвор

Georgia 4

Georgia 3

Georgia 5

Модели врати

с фалц и заоблен кант

с фалц и прав кант

без фалц

Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Georgia 2, истинска боя таупе RAL 7048, 
дръжка Vallis, благородна стомана, мат

Бяла боя RAL 9016

Светло сиво RAL 7035

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Шагреново бяло

Шагреново светло сиво

Бял ясен

Канадски клен

Френски бук

Избелен дъб

Див дъб

Бяло с ефект „четка“

Пиния с ефект „четка“

Осолен дъб с ефект „четка“

Бяло RAL 9016

Антрацитно сиво RAL 7016

Чисто бяло RAL 9010

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Duradecor с гладка 
повърхност

Duradecor с релеф

Истинска боя

Georgia 1
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Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Montana 4, истинска боя бяло RAL 9016, 
дръжка Linea black.edition

ClassicLine Montana

Висококачествено обработената рамка 

подчертава семплата елегантност. Опростените 

форми подхождат както на класическия, 

така и на модерния стил на обзавеждане. 

➔ Повече информация за повърхностите, 

цветовете и декорите ще намерите в раздела 

BaseLine на страница 23.

Montana 2

Montana 6
с изрязан отвор

Montana 1
с изрязан отвор

Montana 5

Montana 3

Montana 8

Montana 4
с изрязан отвор

Montana 7
с изрязан отвор

Модели врати

с фалц и заоблен кант
Бяло RAL 9016

Антрацитно сиво RAL 7016

Чисто бяло RAL 9010

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Истинска боя
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ClassicLine Kontura

Всички врати са с боя бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Kontura 4, истинска боя наситено черно RAL 9005, 
дръжка Linea, благородна стомана, мат

Благодарение на контурно фрезовани профили 

в комбинация със загатната V-образна фуга 

платното с дебелина 46 mm излъчва изключителен 

чар, който се интегрира перфектно не само 

в жилища от старото строителство.

➔ Повече информация за повърхностите, 

цветовете и декорите ще намерите в раздела 

BaseLine на страница 23.

Kontura 2

Kontura 6
с изрязан отвор LA 2

Kontura 1 
с изрязан отвор LA 2 1

Kontura 5

Kontura 3
с изрязан отвор LA

Kontura 7

Kontura 4
Шпроса 1/3

Kontura 12

Модели врати

с фалц и заоблен кант
Бяло RAL 9016

Антрацитно сиво RAL 7016

Чисто бяло RAL 9010

Таупе RAL 7048 ■ НОВО

Прахово сиво RAL 7037 
■ НОВО

Светло сиво RAL 7035

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО

Истинска боя

51HÖRMANN



52 ВДЪХНОВЕНИЯ | GLASSLINE



ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА ЗА ВАШИЯ ДОМ. С вратите от серията GlassLine се наслаждавате на 

многобройни предимства: Стъклените врати са изискани и шик. Те правят дома Ви приветлив 

и придават специален чар на всяко помещение. Серията GlassLine впечатлява и по отношение 

на комфортната поддръжка: Всички мотиви с пясъкоструйно обработено стъкло са снабдени 

с нано покритие. Вашето предимство: Виждате по-малко отпечатъци от пръсти! 

GlassLine

Лазерна техника
Тази обработка на стъклото 
впечатлява с фини детайли 
и отенъци. Благодарение на 
перспективата могат да 
се създадат впечатляващи 
ефекти, които се подсилват 
още веднъж от брилянтността 
на стъклената врата.

Ситопечат
Тук дизайнът се комбинира 
с висококачествена обработка 
на повърхността: Изключително 
устойчивата на надраскване 
повърхност се почиства лесно 
и е нечувствителна към 
замърсявания.

Пясъкоструйна обработка
Ако цените индивидуалността: 
При пясъкоструйната обработка 
се чертаят фини мотиви върху 
повърхността на стъклото. 
Матовата обработка на 
повърхността с нанопокритие 
гарантира по-малко пръстови 
отпечатъци.

Шлифоване на улеи
Шлифоването на улеи върху 
остъклената врата се получава 
чрез фина V-образна фуга. 
В зависимост от 
предпочитаната дълбочина на 
погледа се използва прозрачно, 
съответно сатинирано стъкло. 
Шлифоването на улеи 
впечатлява със специални 
образци, осезаемост при допир 
и изключителна игра 
на светлината поради 
призматичния ефект. 

Вид стъкло Clear
С този вид стъкло стъклената 
врата придава изискан, интересен 
контраст. Чрез железния оксид 
в стъклото се получава леко 
„зеленикаво сияние“.

Вид стъкло Clear White
Видът стъкло Clear White 
впечатлява с почти изцяло 
цветово неутрална прозрачност. 

Еднослойно защитно стъкло
При всички стъклени врати 
с мотиви използваме 
еднослойно защитно стъкло 
с дебелина 8 mm. Освен това 
този вид стъкло се предлага 
в тонирани или матирани по 
цялата площ варианти, както 
и със страхотния лофт дизайн.

Многослойно защитно стъкло
Този вид стъкло с дебелина 
10 mm се състои от 2 отделни 
стъкла, които са здраво 
свързани помежду си с цветно 
или матирано фолио.

ВЛЯВО. Стъклена врата Gropus, комплект обков Aronda Combi, 
благородна стомана, мат, дръжка Linea, благородна стомана, мат

по-малко отпечатъци от 
пръсти с нано покритие

Съвет изключително лесна 
за почистване

Съвет
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Agesa
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(лазерна технология)

Amra
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Corbus
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Corbus
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Jil
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Jada
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Liko
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Liko
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Batista
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(ситопечат)

Jil
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Nubia
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Pinta
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Privat
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив по избор

Milton
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Milton
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив
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Lines
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(лазерна технология)

Lito
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран надпис 
(лазерна технология)

Cube
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Graphic
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Graphic
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Meda
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Memory
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Memory
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Raff
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Wave
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Wave
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено, като опция 
със ситопечат) 
с прозрачен мотив

Raff
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено, като опция 
със ситопечат) с матиран 
мотив

Gropus
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с мотив 
(шлифоване на улеи)

Gropus
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, Satinato) с мотив 
(шлифоване на улеи)

Rika
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(ситопечат)
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ВДЯСНО. Стъклена врата с лофт дизайн 2-5, комплект обков Purista Combi black.edition, 
дръжка Linea black.edition, плъзгаща се врата Slide Compact с остъклена странична част, 

профил black.edition, вдлъбната дръжка 6402 black.edition

Master-Carré
стъкло (еднослойно 
защитно стъкло, Master-
Carré)

Satinato
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, Satinato)

Визия Satinato
матирано стъкло 
(многослойно защитно 
стъкло с вътрешно 
разположено фолио)

Clear
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло или многослойно 
защитно стъкло с вътрешно 
разположено фолио)

White
стъкло (многослойно 
защитно стъкло) 
вътрешно разположено 
цветно фолио

Лофт дизайн 1-5  
■ НОВО
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с черен мотив

Лофт дизайн 2-5  
■ НОВО
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с черен мотив

Black
стъкло (многослойно 
защитно стъкло) 
вътрешно разположено 
цветно фолио

Clear Bronze
тонирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло)

Clear grey
тонирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло)

Dark grey
тонирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло)

Ситопечат по цялата 
площ
матирано по цялата 
площ стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, ситопечат)

Wildlife
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло, пясъкоструйно 
обработено) с прозрачен 
мотив

Wildlife
прозрачно стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с матиран мотив 
(пясъкоструйна обработка)

Yoko
матирано стъкло 
(еднослойно защитно 
стъкло) с прозрачен 
мотив (ситопечат)
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ИНДУСТРИАЛЕН СТИЛ ЗА ЖИЛИЩНИ И РАБОТНИ 

ПОМЕЩЕНИЯ.  Цените непреходната елегантност 

и модерния минимализъм? Нашите врати с лофт 

дизайн са точното решение в този случай. Техният 

дизайн внася хармония във Вашите помещения чрез 

комбинацията от стомана и стъкло. Вратите с лофт 

дизайн се предлагат в размери на комплекта врата 

до 5000 × 4000 mm! Дори в тези размери вратите 

изглеждат много елегантно благодарение на тесния 

профил от 76 mm (врата) и 20 mm (фиксирано 

остъкление) и монтираните отгоре шпроси. 

По желание можете да изберете за вратите лайсни 

за задържане на стъклото тип винкел или модел Slim. 

Обковът на вратата може да е в наситено черно 

RAL 9005 или благородна стомана. С вратите с лофт 

дизайн постигате модерна, незабележима връзка 

между няколко помещения и същевременно 

осигурявате повече светлина. Изящният стоманен 

профил придава модерна линия на дизайна и в същото 

време изглежда лек, стъклото допринася 

за елегантната обща визия.

➔ Повече информация ще намерите от страница 96.

Стоманени врати 
с лофт дизайн  
■ НОВО

ГОРЕ. Профил с лайсна за задържане 
на стъклото Slim (стандартно), видима 
ширина 15 mm
В СРЕДАТА. Профил с лайсна за задържане 
на стъклото тип винкел (опция), видима 
ширина 50 mm
ДОЛУ. Дръжка в наситено черно RAL 9005

ВЛЯВО. Стоманена врата с 2 крила в лофт дизайн, с оберлихт, наситено черно RAL 9005, 
лайсни за задържане на стъклото тип винкел, дръжка Ogro-Design модел 8155 V, 
наситено черно RAL 9005

59HÖRMANN



с 1 крило, лайсна за 
задържане на стъклото 
Slim

с 2 крила, лайсна за задържане 
на стъклото тип винкел

с 1 крило, странични части и оберлихти, лайсна за задържане 
на стъклото Slim
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с 2 крила, странични части и оберлихти, лайсна за задържане на стъклото тип винкел

Модели врати / Размери

Врата с лофт дизайн, 1 крило, 
LFT 01 Slim
Ширина* 750 – 1500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Врата с лофт дизайн, 2 крила, 
LFT 02 Slim
Ширина* 1500 – 2500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Оберлихт LFVG-OL
Ширина* 500 – 5000 mm

Височина* 400 – 1000 mm

Странична част LFVG-ST
Ширина* 500 – 1250 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

* Външни размери на рамката

Стандартен цвят

Предпочитани цветове

Специални цветове
NCS, цветове с релефен 
и перлен ефект

Бяло RAL 9016

Огнено червено RAL 3000

Антрацитно сиво RAL 7016

Бял алуминий RAL 9006

Сив алуминий RAL 9007

В желания от Вас цвят по RAL

Наситено черно RAL 9005 
■ НОВО
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Нашите пространствени чудеса Ви разкриват нови 

възможности за оптимално използване на помещенията. 

Hörmann Ви предлага плъзгащи се врати с 1 и с 2 крила 

от сериите BaseLine, DesignLine, ClassicLine и GlassLine.

Плъзгащи се врати

плъзгаща се врата с 1 крило тип B, 
движеща се пред стената

плъзгаща се врата с 2 крила тип A, движеща се пред стената

плъзгаща се врата с 1 крило тип C, 
движеща се пред стената

ВЛЯВО. Дървена каса тип C, движеща се пред стената врата, Duradecor с релеф 
сив дъб, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана
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ДЪРВЕНИ КАСИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ. При монтаж 

пред стената крилото на вратата се плъзга върху две вградени 

в рамката на плъзгащата се врата ходови релси. Дървени каси 

за плъзгащи се врати се предлагат за моделите врати тип A, 

B или C с вертикален ограничител. Каса, рамка на плъзгащата 

се врата и платно с повърхност Duradecor, истинска боя или 

естествен фурнир се сливат в единно хармонично цяло. 

При монтаж в стената ходовите релси се монтират в изготвена 

от потребителя ниша за вратата. В този случай рамката 

за плъзгаща се врата отпада.

СТОМАНЕНИ КАСИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ. Цялостният 

елемент с вертикален ограничител може да се монтира за 

движение пред или в стената. Здравите каси се предлагат 

с висококачествено прахово покритие. При монтаж в 

преградни стени се препоръчва модела тип кутия. Цялостната 

система на плъзгащата се врата се монтира като единен модул 

и трябва само да се облицова с гипсокартон. Особено 

елегантен е моделът HW-SL с лицева повърхнина на касата 

само 6 mm (изображение горе вляво).

➔ Повече информация ще намерите от страница 84.
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ГОРЕ ВЛЯВО. Стоманена каса HW-SL в модел тип кутия, 
движеща се в стената врата, платно DesignLine Concepto 
със светлосенки, бяло RAL 9016, дръжка под формата 
на щанга Basic, права, благородна стомана

ГОРЕ ВДЯСНО. Стоманена каса, движеща се пред стената 
врата, платно BaseLine Duradecor бяла боя, дръжка под 
формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана

ДОЛУ ВДЯСНО. Дървена каса тип C, движеща се пред 
стената врата, платно ClassicLine Georgia 1 Duradecor 
бяла боя, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, 
благородна стомана
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СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ ROTAN. 

При тази система плъзгащи се врати в страхотния 

индустриален стил крилата на вратата са монтирани 

на конзоли, които се плъзгат по ходова щанга 

с помощта на ролки. Щангата от благородна 

стомана се монтира на стената.

➔ Повече информация ще намерите от страница 84.

ГОРЕ ВЛЯВО. Плъзгаща се врата Rotan,  
платно Satinato, дръжка под формата на щанга Basic, 

права, благородна стомана

ГОРЕ ВДЯСНО. Плъзгаща се врата Slide Compact 
с остъклена странична част, платно GrooveGlas 15-5, 

вдлъбната дръжка 6402, благородна стомана,  
монтаж в отвора

ДОЛУ ВДЯСНО. Плъзгаща се врата Slide Compact 
с вертикален ограничител, платно GrooveGlas 85, 

вдлъбната дръжка 6402, благородна стомана,  
монтаж пред отвора
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СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ SLIDE COMPACT. 

Профилът на ходовата релса, в който се плъзгат крилата на 

вратата, се предлага с повърхност матова благородна стомана, 

наситено черно или бяло. Профилът може да се монтира както 

пред стената, така и в отвора. Посредством остъклена странична 

част системата предлага пропускащо светлина и пестящо място 

решение за врата при широки отвори. При тегло на платната 

до 60 kg системата Slide Compact е оборудвана със SafeClose 

за плавно затваряне на крилата на вратата.

➔ Повече информация ще намерите от страница 84.
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ЗА ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ И КОМФОРТ.  Външните врати за 

жилища предлагат висока степен на шумоизолация, надеждна 

функция дори и при разлика в температурите в помещението 

и на стълбището, както и сертифицирана сигурност. Вашият 

личен плюс по отношение на сигурността и комфорта можете 

да изберете от три пакета оборудване. В зависимост от 

изискванията пожароустойчивите врати с различни класове 

на противопожарна защита могат да се оборудват 

с допълнителни функции като димозащита, шумоизолация 

или по-висока степен на безопасност. С иновативни решения 

като радиоуправляемото задвижване за врати SmartKey или 

задвижването за врати PortaMatic бихте могли да подобрите 

Вашия ежедневен домашен комфорт.

➔ Повече информация ще намерите на страници 92 – 93.

Врати с определени 
функции 
и принадлежности

Климатизирани врати и външни врати за жилища

WET система 1* WET система 2 WET система 3

Климатичен клас 3 ● ● ●

Клас шумоизолация 1 ●

Клас шумоизолация 2 ●

Клас шумоизолация 3 ● ●

RC2 Защитно оборудване клас RC 2 ○ ○

RC3 Защитно оборудване клас RC 3 ●

● = стандартно включено оборудване  ○ = оборудване, предлагано като опция

* само BaseLine

ВЛЯВО. Външна врата за жилища с фалц WET 3 BaseLine, Duradecor бяла боя, 
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ЗАДВИЖВАНЕ ЗА БРАВА SMARTKEY. Задействайте лесно бравата 

на вратата с натискане на бутон на дистанционното управление / 

вътрешния радиоманипулатор или директно от сензорния панел 

на SmartKey. Така вече няма да се налага да оставяте покупките 

си на земята, за да отворите външната врата на дома си. Влизането 

с ролатор, инвалидна количка или детска количка в дома Ви също 

ще е много по-лесно, защото ще можете да отворите вратата още 

отдалече. Заключването може да става или с натискане на бутон, 

или автоматично след изтичане на зададено време. Така бравата на 

вратата Ви е надеждно заключена и Ви предпазва от влизане с взлом.

➔ Повече информация ще намерите на страница 93.
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Türantrieb PortaMatic
Für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

Hohe 
Sicherheit

durch 
Niedrigenergie-

Betrieb

 

ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ВРАТИ PORTAMATIC. Отваряйте 

и затваряйте интериорните врати си автоматично, 

с дистанционно управление или манипулатор. Независимо 

дали сте физически ограничени или просто желаете по-голям 

комфорт – тази технология ще направи ежедневието 

Ви по-леко. Задвижването за врати PortaMatic впечатлява не 

само с многобройни функции и възможности за настройки, 

но също и с минималната консумация на електроенергия. 

Също така PortaMatic е с до 25 % по-изгодно от останалите 

съпоставими задвижвания за врати. 

Повече информация ще 
намерите в брошурата 
„Задвижване за врати 
PortaMatic“
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77 Обков и гарнитура от дръжки 
за дървени врати

82 Обков и гарнитура от дръжки 
за стъклени врати

83 Изрязани отвори,  странични 
части, оберлихти

84 Обков и гарнитура от дръжки 
за плъзгащи се врати
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90 Сравнителна таблица

92 Врати с определени функции

94 Размери и монтажни данни 
за дървени врати

96 Гарнитури от дръжки и дръжки под 
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Конструкция на вратата и касата
Високо качество за високи изисквания

Красива визия благодарение 
на прецизни и лесни за монтаж 
ъглови връзки 

Пълнежна дъска
 • завинтени ъглови съединения, 
свързани с пълнежната дъска

 • добро допълнително регулиране
 • добра силова връзка

 
Облицовка
 • изцяло метални винтови 
съединения

 • отлична силова връзка
 • директно разпределение 
на натиска върху свързващите 
повърхности

 • без видими отвори в облицовката

 
Голяма формоустойчивост 
благодарение на здравата 
конструкция на касата 
 • пълнежна дъска с дебелина 
25 mm

 • пълнежна дъска с повърхност 
Duradecor

 • насрещна страна с меламиново 
покритие

 • облицовки от MDF
 • обкантване откъм стената 23 mm 
 • облицовка 60 mm или като 
опция 70 mm
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Трайно тихо затваряне благодарение 
на висококачествено уплътнение 
 • двукамерна система
 • чисто прилепване към платното
 • добри изолационни свойства 

 
По-голяма сигурност благодарение 
на устойчива стандартна крепежна планка 
 • подвижна подложка
 • завинтване в шест точки
 • двукратно заключване
 • доставят се комплекти за преоборудване 

Без увисване на вратата благодарение 
на хибридно гнездо за пантата 
 • товароносимост 80 kg
 • усилен метално-пластмасов държач
 • завинтване в пълнежната дъска в четири точки
 • втулки до предния кант на облицовката
 • за дървени и стъклени врати

 
Голяма стабилност благодарение 
на платно с усилена рамка 
 • интериорни врати с 80 mm усилване на рамката
 • от страната на пантите и от страната на бравата
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Само при Hörmann

Всеки обков за врати 
е от серията black.edition

Обков за врати black.edition
В изискано наситено черно

За любителите на дизайнерските решения препоръчваме обкова за врати 
в изисканото наситено черно. В контраст с белите или сиви повърхности нашият 
модел black.edition придава на вратата ексклузивна нотка.

➔ Повече информация ще намерите на страница 86.

➔ Повече информация ще намерите на страница 77.

➔ Повече информация ще намерите от страница 78.

➔ Повече информация ще намерите на страница 77.

Контрастен кант 4Protect

Гарнитура от дръжки

Крепежна планка и челна планка 
от страната на бравата

Обков за плъзгащи 
се врати

➔ Повече информация ще намерите от страница 82.

Обков за стъклени 
врати

Уплътнение на касата

Панти
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Скрито разположена 3D 
панта DX 61  
(опция)

Скрито разположена 
европанта 3D  
(опция)

Скрито разположена европанта 
3D black.edition в наситено черно 
(опция) ■ НОВО

Вградена брава BB клас I, 
челна планка от алпака 
(стандартно включена)

Брава с магнитен език за плавно 
и тихо затваряне на вратата 
(опция)

Брава с магнитен език и къса 
челна планка от страната 
на бравата за изискана визия 
на вратата  
(опция) ■ НОВО

Брава с магнитен език black.edition 
в наситено черно, предлага се и като 
брава с магнитен език и къса челна 
планка от страната на бравата 
(и двете като опция) ■ НОВО

Панта с лагер, от 3 части 
V 7888 WF 3D  
(опция, само за дървена каса)

Вградена брава BB клас I, 
челна планка от алпака 
(стандартно включена)

Панта от 3 части V 4426 WF
(опция)

Панта от 3 части V 4426 WF 
black.edition в наситено черно 
(опция)

Панта от 2 части V 3420 WF 
(стандартно включена) 

Скрито разположена панта
Pivota FX 2 60 3D  
(опция)

Панта от 2 части V 3420 WF 
black.edition в наситено черно 
(опция)

3D панта VX 160-18  
(опция)

Обков за платна без фалц

Обков за платна с фалц

Обков за врати
дървени врати
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Гарнитури от дръжки
дървени врати

Ala
матова благородна 
стомана

 

Arundo
матова благородна 
стомана

 

Apart
матова благородна 
стомана

 

Indra
матова благородна 
стомана, полирана

 

Linea
матова благородна стомана

   

Като опция се 
предлага и за 
пожароустойчиви 
врати

Lilet
полирана благородна 
стомана, дръжка бял 
порцелан

Basica 2
матова благородна 
стомана

 

Basica 3
матова благородна 
стомана

 

Karee
матова благородна 
стомана

Indra
матова благородна 
стомана, полирана

 

Luba
матова благородна 
стомана

 

Quadriga
матова благородна 
стомана

Tento
матова благородна 
стомана

 

Vallis
матова благородна 
стомана

 

Vento
матова благородна 
стомана

 

Karee Planar black.edition
матово наситено черно

Linea black.edition
матово наситено черно

   

Karee black.edition
матово наситено черно
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Dee
матова благородна 
стомана

 

Dee
матова благородна 
стомана

Linea
полирана благородна 
стомана

Linea
матова благородна 
стомана

 

Варианти дръжки и розетки
Гарнитурите от дръжки и розетките са акцент 
в общата визия на Вашата интериорна врата. 
Hörmann предлага различни варианти 
на представените гарнитури от дръжки:

 СТАНДАРТНА РОЗЕТКА. Розетките с дебелина 
10 mm се монтират върху платното. 

 ПЛОСКА РОЗЕТКА. Тази плоска форма на 
розетката прибавя само 3 mm и придава елегантна 
визия на вратата. 

 PLANAR. Абсолютно съосните розетки Planar 
са перфектно вградени в платното и впечатляват 
любителите на дизайнерските решения.

Още един фин детайл: С отказа от отвор за ключ 
дизайнът е още по-семпъл и следователно 
по-елегантен.
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Гарнитури от дръжки Bicolor
С дръжките от нашата система Bicolor ще 
придадете още по-голяма индивидуалност 
на Вашите дървени врати. Тя предлага много 
изискани комбинации от дръжки и розетки 
в контрастни цветове. Необичаен дизайнерски 
елемент, с чиято помощ можете да поставяте 
фин акцент. 

матово черно / бронз матово черно / бронз матово черно / златисто матово черно / златисто

матово бяло / бронз матово бяло / бронзматово бяло / златисто матово бяло / златисто

антрацит / благородна стомана антрацит / благородна стомана

Система Bicolor 162 ■ НОВО Система Bicolor 250 ■ НОВО

Гарнитури от дръжки
дървени врати
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Дървени врати

Стъклени врати

Гарнитури от дръжки
за дървени и стъклени врати

Avus One ■ НОВО
кашмирено сиво (виж 
изображението) или благородна 
стомана, като опция със 
Smart2Lock за заключване 
на вратата от дръжката

Avus One ■ НОВО
кашмирено сиво 
(виж изображението) 
или благородна стомана

Leaf Light ■ НОВО
кашмирено сиво 
(виж изображението) или 
благородна стомана

Leaf Light ■ НОВО
кашмирено сиво 
(виж изображението) 
или благородна стомана

Remote ■ НОВО
кашмирено сиво 
(виж изображението) 
или благородна стомана

Remote ■ НОВО
кашмирено сиво 
(виж изображението) 
или благородна стомана

Ключалка Smart2Lock
Механиката за заключване е елегантно вградена 
в дръжката и позволява заключване 
и отключване с една ръка. В заключено 
състояние дръжката вече не може да се натиска 
надолу нито отвън, нито отвътре. При тази 
интелигентна заключваща технология вече не 
е необходима розетка за патрона, а Вашата 
интериорна врата изглежда още по-семпло 
и елегантно. 

Комплект обков Puristo S 
■ НОВО
кашмирено сиво (виж 
изображението) или благородна 
стомана, като опция със 
Smart2Lock за заключване на 
вратата от дръжката

Lucia ■ НОВО
матова благородна стомана 
(виж изображението) или матово 
наситено черно, по избор в модел 
Professional или Piatta S с плоска 
розетка (само матова благородна 
стомана), като опция е възможна 
ключалка Smart2Lock за 
заключване на вратата от дръжката
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Linea
матова благородна стомана, 
полирана благородна стомана 
или EV1

Linea, black.edition
матово наситено черно

Karee, black.edition
матово наситено черно

Basica 3
матова благородна стомана или 
EV1 

Belis
матова благородна стомана 

Apart
матова благородна стомана или 
полирана / матова благородна 
стомана 

Dee
матова благородна стомана, 
полирана благородна стомана 
или EV1 

Quadriga
матова благородна стомана

Nala
матова благородна стомана или 
полирана благородна стомана

Комплект обков Aronda Combi
матова благородна стомана, 
полирана благородна стомана 
или EV1

Комплект обков Purista Combi
матова благородна стомана, 
полирана благородна стомана 
или EV1

Комплект обков Conica Combi
матова благородна стомана или 
EV1

Комплект обков Mina Combi
матова благородна стомана, 
необходим е специален модел 
стъклена врата

Комплект обков Purista Combi, 
black.edition
матово наситено черно, вкл. 
брава с магнитен език

Обков и гарнитура от дръжки
за стъклени врати

По-висока степен на шумоизолация ■ НОВО
Мечтаете си за спокойни и светли жилищни 
и работни помещения? В такъв случай Ви 
препоръчваме предлаганото като опция 
оборудване за стъклените врати Clear и Satinato 
с многослойно защитно стъкло 11 mm и спускащо 
се подово уплътнение. Наслаждавайте се също 
на врати с шумоизолация до 32 dB (съответства 
на клас на шумоизолация SK 1).
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Изрязани отвори,  странични части, оберлихти
дървени врати

Изрязани отвори за дървени врати BaseLine и DesignLine Concepto

Странични части (на височината на щурца) Оберлихти (на височината на помещението)

с 1 крило, 1 горна 
част, алтернативно 
също и с оберлихт

c 2 крила, 1 оберлихтc 1 крило, 1 странична част c 1 крило, 2 странични части

LA 27

DIN LA 5 LA 10LA 9 LA 11

LA Pure

LA 24 в средата
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Профилът на системата плъзгащи се врати Slide Compact се предлага стандартно в цвят матова благородна 
стомана (изображение вляво) и като опция в цвят матово наситено черно (изображение в средата) или бяло 
(изображение вдясно). 

С четковото уплътнение на платното (изображение вляво) 
и уплътнението в касата, от страната на влизане в стената 
(изображение вдясно) движещите се пред стената плъзгащи 
се врати с каси тип C осигуряват оптимална защита от миризми, 
шум и течение – така ще се чувствате още по-уютно в дома си.

Система плъзгащи се врати Slide 
Compact с допълнителен 
вертикален ограничител за врати 
с 1 крило, движещи се пред 
стената

При движещи се в стената плъзгащи се врати прибираща се дръжка 
Ви позволява с натискане на бутон да изтеглите плътно прибрано 
в стената платно и да затворите вратата.

Система плъзгащи се врати Slide Compact

Плъзгаща се врата с каса

Обков и гарнитура от дръжки
за плъзгащи се врати
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Комплект дръжка 
под формата на 
щанга Basic, кръгла, 
матова благородна 
стомана

Комплект дръжка 
под формата на 
щанга U-Grip, 
кръгла, матова 
благородна стомана

Комбинация от 
дръжки под 
формата на щанга 
Combi, плоска 
дръжка

Комплект дръжка 
под формата на 
щанга Basic, 
правоъгълна, матова 
благородна стомана

Комплект дръжка 
под формата на 
щанга U-Grip, 
правоъгълна, матова 
благородна стомана

Дръжка под 
формата на 
пластина, black.
edition в наситено 
черно

Вдлъбнати дръжки за дървени и стъклени врати

Вдлъбната дръжка 6402 
само за дървени врати, 
кръгла, благородна 
стомана или black.edition 
в наситено черно

Дизайнерска вдлъбната 
дръжка 3649 само за 
дървени врати, овална, 
матова благородна 
стомана 

Дизайнерска вдлъбната 
дръжка 3648 само 
за дървени врати, 
правоъгълна, матова 
благородна стомана 

Вдлъбната дръжка FSB 
4212, овална, матова 
благородна стомана 
или алуминий

Вдлъбната дръжка 
FSB 4251, правоъгълна, 
за натискане, матова 
благородна стомана

Вдлъбната дръжка 
FSB 4250, за натискане, 
само за дървени врати, 
матова благородна 
стомана

Вдлъбната дръжка 
FSB 4252, кръгла, 
за натискане, матова 
благородна стомана

Вдлъбната дръжка FSB 
4253, квадратна, 
за натискане, матова 
благородна стомана

Вдлъбната дръжка Norma 
3657, овална, матова 
благородна стомана 

Вдлъбната дръжка 
Rondell 3659, кръгла, 
матов никел

Дръжки под формата на щанга за дървени и стъклени врати
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Защита на 
кантовете 
4Protect

Защита на 
кантовете 
4Protect

Модели врати и каси
Индивидуалност в дизайна и функцията

Хоризонтален разрез  
на платното

Хоризонтален разрез  
на платното

Хоризонтален разрез  
на платното

Модел без фалц 

Желаете ли ексклузивна визия на 
платното с почти съосен преход към 
касата? В такъв случай Ви 
препоръчваме платното без фалц, 
което хармонира особено добре 
с модерния стил на обзавеждане. 
Този модел се предлага за всички 
дървени врати, с изключение на 
ClassicLine Carolina. С повърхностите 
Duradecor със защита на кантовете 
4Protect и с повърхността с истинска 
боя този модел впечатлява 
с перфектна безшевна визия.

Модел с фалц и заоблени 
кантове

Този модел е правилният избор  
за всички, които залагат на 
хармоничната обща визия: 
Платното лежи върху касата 
и впечатлява със заоблените 
си кантове, допринасяйки за 
хармоничната визия. Платното 
с фалц и заоблени кантове се 
предлага при всички дървени 
врати, с изключение на DesignLine 
Stripe и ClassicLine Montana.

Модел с фалц и прави 
кантове 

Ако сте ценител на изключително 
изчистената визия, Ви препоръчваме 
този модел. Платното лежи отгоре 
и разполага с красив, ъглов кант. 
Предлага се за всички дървени 
врати, с изключение на ClassicLine 
Carolina. С повърхностите Duradecor 
със защита на кантовете 4Protect 
и с боядисаните повърхности този 
модел впечатлява с перфектна 
безшевна визия.
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Защита на 
кантовете 
4Protect

Модел с фалц и прави кантове Модел без фалц

Контрастен кант 4Protect ■ НОВО

Особен акцент при дървените врати с повърхност Duradecor 
поставя контрастният кант 4Protect, предлагант в 6 цвята.

Защитата на кантовете от 4-те 
страни впечатлява с примамливи 
характеристики:

1. Голяма устойчивост на удар
2. Голяма устойчивост срещу 
износване при триене
3. Голяма устойчивост на 
надраскване
4. Безшевна визия, т.е. за разлика 
от стандартните врати 
висококачествената визия на 
вратата не се нарушава от „очертан 
с молив“ кант.

Черно

Бяло

Антрацит

Светло сиво

Прахово сиво

Таупе
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Модели врати и каси
Индивидуалност в дизайна и функцията

Вложка тип „пчелна пита“
Вложката тип „пчелна пита“ Ви 
предлага стабилна форма 
и впечатлява със съотношението 
цена-качество.

Обхващаща каса
със заоблени кантове

Обхващаща каса
с прави кантове (само за 
боядисана повърхност)

Обхващаща каса
с профилиране за ClassicLine 
Georgia и Carolina

Блок-каса

Тръбно ПДЧ
Непрекъснатата плоча 
с хоризонтални тръбни отвори 
придава голяма стабилност на 
платното. Тези висококачествени 
интериорни врати са пригодени 
за още по-голямо натоварване.

Ребра от тръбно ПДЧ
Вложката на вратата се състои 
от отделни ребра, разположени 
оптимално едно спрямо друго. 
Това прави платното особено 
стабилно и издръжливо 
на голямо натоварване.

Плоча от плътно ПДЧ
Висококачествените масивни 
платна от плътно ПДЧ предлагат 
най-голямата здравина на 
крилото и са подходящи за 
особено големи натоварвания. 
Вратите с изрязани отвори 
се предлагат стандартно с плоча 
от плътно ПДЧ.

Радиус на канта 3 mm
Обкантване откъм стената
 • 16 mm
 • 23 mm ■ НОВО

Ширини на облицовката
 • 60 mm
 • 70 mm* ■ НОВО
 • 80 mm
 • 100 mm

Размери на касата

* предлага се с обкантване откъм стената само 23 mm
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Висококачествен дизайн 
Стоманената каса VarioFix е висококачествено 
заварена и равнинно шлифована в ъглите, така че 
не се забелязват срезове под герунг. При вратите 
без фалц стабилната конструкция гарантира 
идентична хлабина, която не се разтегля след 
монтажа. 

Перфектна комбинация
С двустранната си лицева повърхнина от 55 mm 
стоманената каса хармонира перфектно с дървени 
каси. В унисон с нашите платна с повърхност 
Duradecor бяла боя и истинска боя бяло касата 
VarioFix се предлага в цвят бяло RAL 9016 с бял 
уплътнителен профил или в желания от Вас цвят 
по RAL. Касата може да се комбинира със 
стъклени или дървени платна за врати.
 
Особено голяма продължителност 
на експлоатация 
Благодарение на висококачественото прахово 
покритие касата издържа дори на удар от детска 
кола или прахосмукачка, а нараняванията на 
повърхността се поправят с лекота. Дори мокро 
измиване или основно почистване не може 
да повлияе на касата. 
  
Бърз монтаж
Стоманената каса VarioFix може да се монтира 
с 2-компонентна пяна във всички типове стени 
като дървена каса без завинтване. Това спестява 
до 50 % от времето за монтаж в сравнение със 
стандартните стоманени каси. За стоманената каса 
VarioFix не е проблем отклонение в стената до 
20 mm. Различните дебелини на стените при 
ремонт или в новото строителство се преодоляват 
съвсем лесно с регулируемия декоративен фалц.

Стоманена каса VarioFix
Дизайн, здравина и голяма продължителност на експлоатация в перфектна комбинация
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Сравнителна таблица
дървени врати

Мотиви врати Вложка на вратата

BaseLine
DesignLine
Concepto

DesignLine
Stripe15

DesignLine
Groove

DesignLine
Steel

DesignLine
Plain

DesignLine
Rail

DesignLine
Pure

ClassicLine
Carolina

ClassicLine
Georgia

ClassicLine
Montana

ClassicLine
Kontura

Вложка тип 
„пчелна пита“

Ребра от 
тръбно ПДЧ

Тръбно ПДЧ
Плоча от 
плътно ПДЧ

Повърхности

Duradecor

с фалц, прав ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

с фалц, заоблен ● – – – ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

без фалц, прав ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – – – ● ●

Duradecor с релеф

с фалц, прав ● – – – ● ● ● ● – ○ – – ● – ● ●

с фалц, заоблен ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – ● ● ●

без фалц, прав ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – – ● ●

Естествен фурнир

с фалц, прав ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

с фалц, заоблен ○ – – – – – ○ – – ○ – – – ○ ○ ○

без фалц, прав ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

Боя

с фалц, прав ● – – ● ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

с фалц, заоблен ● – – ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○* – ● ● ●

без фалц, прав ● – – ● ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

Мат

с фалц, прав – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

с фалц, заоблен – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

без фалц, прав – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Със светлосенки

с фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

без фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

Ленено платно

с фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

с фалц, заоблен – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

без фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

● = предлага се за всички декори / цветове  ○ = не се предлага за всички декори / цветове *) с платно с дебелина 46 mm
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Мотиви врати Вложка на вратата

BaseLine
DesignLine
Concepto

DesignLine
Stripe15

DesignLine
Groove

DesignLine
Steel

DesignLine
Plain

DesignLine
Rail

DesignLine
Pure

ClassicLine
Carolina

ClassicLine
Georgia

ClassicLine
Montana

ClassicLine
Kontura

Вложка тип 
„пчелна пита“

Ребра от 
тръбно ПДЧ

Тръбно ПДЧ
Плоча от 
плътно ПДЧ

Повърхности

Duradecor

с фалц, прав ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

с фалц, заоблен ● – – – ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

без фалц, прав ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – – – ● ●

Duradecor с релеф

с фалц, прав ● – – – ● ● ● ● – ○ – – ● – ● ●

с фалц, заоблен ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – ● ● ●

без фалц, прав ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – – ● ●

Естествен фурнир

с фалц, прав ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

с фалц, заоблен ○ – – – – – ○ – – ○ – – – ○ ○ ○

без фалц, прав ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

Боя

с фалц, прав ● – – ● ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

с фалц, заоблен ● – – ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○* – ● ● ●

без фалц, прав ● – – ● ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

Мат

с фалц, прав – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

с фалц, заоблен – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

без фалц, прав – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Със светлосенки

с фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

без фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

Ленено платно

с фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

с фалц, заоблен – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

без фалц, прав – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

● = предлага се за всички декори / цветове  ○ = не се предлага за всички декори / цветове *) с платно с дебелина 46 mm
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Врати с определени функции
за повече сигурност и комфорт

Климатичен клас 3
Вратите от този клас са със 
специална конструкция на платното, 
която компенсира разлики в 
температурата и влагата между 
помещения с различно 
предназначение, например между 
неотоплявано мазе и топло 
преддверие.

Шумоизолация
Шумоизолираните врати са търсени 
за жилища или работни помещения, 
в които може да стане доста шумно. 
Решаваща в този случай е връзката 
между вратата и касата. 
Тя е същественият компонент 
за гарантиране на желаната 
шумоизолация.

Сигурност
Посредством подходящи специални 
функции е възможно значително 
намаляване на риска от влизане 
с взлом. За външните врати 
на жилища Hörmann препоръчва 
клас на устойчивост RC 2 или 
по-добре RC 3.

Противопожарна защита
Противопожарната защита може 
да спаси живот! Така например 
подходящо оборудваната врата 
може да предпази от навлизането на 
пламъци (за минимум 30, съответно 
90 минути), но също така да 
възпрепятства и навлизането 
на опасни газове. 
Противопожарните / димозащитните 
елементи се доставят само като 
цялостен елемент, включително  
каса и пълен комплект обков. 

1 само BaseLine
2 при клас RC 3: 2235 × 1110 mm

3 само BaseLine, други модели врати се предлагат 
при запитване

4 само за BaseLine, DesignLine Concepto, Groove, 
Steel, Plain, както и ClassicLine Kontura

5 само за BaseLine Duradecor

Климатизирани врати и външни врати за жилища

WET система 1 1 WET система 2 WET система 3

Дебелина на вратата 
прибл.

40 mm 46 mm 52 mm

Макс. размери 2110 × 985 mm 2235 × 1110 mm 2485 × 1235 mm 2

Автомат за врата 
с лостов механизъм

○ ○ ○

Автомат за врата 
с направляваща релса

○ ○ ○

Каса VarioFix ○ ○ ○

Климатичен клас 3 ● ● ●

Клас шумоизолация 1 ●

Клас шумоизолация 2 ●

Клас шумоизолация 3 ● ●

RC2
Защитно оборудване 
клас RC 2

○ ○

RC3
Защитно оборудване 
клас RC 3

●

● = стандартно включено оборудване  ○ = оборудване, предлагано като опция

Пожароустойчиви врати / Димозащитни врати

Димозащитна 
врата 3

Противопожарна 
врата 4 

T30 / El230

Противопожарна 
врата 5  

T90 / El290

Дебелина на вратата 
прибл.

46 mm 50 mm 70 mm

Макс. размери 2235 × 1110 mm 2235 × 1235 mm 2485 × 1235 mm

Автомат за врата 
с лостов механизъм

○ ● ●

Автомат за врата 
с направляваща релса

● ○ ○

Пожарозащитна 
T30 / El230

●

Пожароустойчива 
T90 / El290

●

Димозащита ● ○ ○

Климатичен клас 2 ● ●

Климатичен клас 3 ○ ○ ○

Клас шумоизолация 1 ○ ○ ○

Клас шумоизолация 2 ● ○ ○

Клас шумоизолация 3 ○ ○

RC2
Защитно оборудване 
клас RC 2

○ ○ ○

RC3
Защитно оборудване 
клас RC 3

○

● = стандартно включено оборудване  ○ = оборудване, предлагано като опция
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Шпионка 
С предлаганата като опция 
шпионка можете винаги да видите 
кой стои пред външната врата 
на жилището Ви, без да се налага 
да отваряте самата врата. 

Електрически насрещник 
С предлагания като опция 
електрически насрещник можете 
да отваряте вратата комфортно 
чрез монтиран в жилището 
прекъсвач.

Оборудване на бравата 
опция – като самозаключваща 
се автоматична брава или 
автоматичен насрещник

Защитен обков 
опция - дълга планка / розетка ES 1 
или дълга планка / дълга планка 
ES 2

Автомат за врата с лостов 
механизъм 
стандартно включен или като 
опция при вратите с 1 крило 
(в зависимост от модела)

Автомат за врата с направляваща 
релса 
стандартно включен или като 
опция при вратите с 1 крило  
и с 2 крила (в зависимост от модела)

Противопожарна дръжка 
(Секретният патрон не е включен 
в доставката) Стандартно от черна 
пластмаса или като опция от 
благородна стомана.

Радиоуправляемо задвижване 
за брави SmartKey  
Предлага се в цял или сребрист 
цвят, включително дистанционно 
управление HSE 4 SK BS 
с надписани бутони.

93HÖRMANN



➇ ➁ ➆ ➂➄➅➀

OFF

60

25

4

13
,5

5

60

25 13
4

5

OFF
13

,5

➀➇ ➁ ➆ ➅ ➄ ➃ ➂ ➇ ➁ ➆ ➂➄➅➀

OFF

60

25

4

13
,5

5

60

25 13
4

5

OFF

13
,5

➀➇ ➁ ➆ ➅ ➄ ➃ ➂

Размерите са в mm

Размери и монтажни данни
дървени врати

Платно
 • дебелина прибл. 40 mm 
 • рамкова конструкция от плътна 
дървесина / дървен материал 
с допълнително усилване на 
рамката, възможно скъсяване 
отдолу до 25 mm

 • при вратите с 2 крила: 
с насрещен фалц*

 • климатичен клас I група 
натоварване N до S 
(в зависимост от модела)

 • готово за окачване съгласно 
DIN 18101

 • подходящо за дървени 
обхващащи каси или стандартни 
стоманени каси

Каса
 • обшивка откъм 
фалца / декоративна обшивка 
16 × 60 mm, срязана под герунг 
и плътно залепена за пълнежната 
дъска. По желание 16 × 80 mm, 
16 × 100 mm, 23 × 60 mm, 
23 × 70 mm, 28 × 80 mm

 • пълнежна дъска от дървесно-
талашитена плоча 25 mm, 
обшивка откъм фалца 
и декоративна обшивка от MDF 
плоча 12 mm

 • регулируема спрямо дебелината 
на стената –5 mm / +15 mm

 • изолационен профил поставен 
в завода, срязан под герунг

Модулен размер - височина 1875 2000 2125 2250

Отвор в стената 1880 2005 2130 2255

Външни размери на платното
с фалц 1860 1985 2110 2235

без фалц 1847 1972 2097 2222

Размери на фалца на платното 1847 1972 2097 2222

Размери на светлия отвор за 
преминаване 1843 1968 2093 2218

Размери на фалца на касата 1856 1981 2106 2231

Външни размери на пълнежната 
дъска 1868 1993 2118 2243

Външни размери на обшивката
при 60 mm обшивка
(при 80 mm обшивка + 20 mm)

1916 2041 2166 2291

Вертикален разрез
с фалц

A: Декоративна 
обшивка
B: Обшивка 
на фалца
C: Пълнежна дъска

Дървена каса, права Дървена каса, 
заоблена

Стоманена каса
VarioFix

Модели каси

без фалц

A

C

B

* При мотивите Carolina с лайсна за покриване на централната фуга94 ДИЗАЙН, ОБОРУДВАНЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ДЪРВЕНИ ВРАТИ
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Размерите са в mm

Модулен размер - ширина 625 750 875 1000 1125 1250

Отвор в стената 635 760 885 1010 1135 1260

Външни размери на платното
с фалц 610 735 860 985 1110 1235

без фалц 584 709 834 959 1084 1209

Размери на фалца на платното 584 709 834 959 1084 1209

Размери на светлия отвор 
за преминаване 564 689 814 939 1064 1189

Размери на фалца на касата 591 716 841 966 1091 1216

Външни размери на пълнежната 
дъска 614 739 864 989 1114 1239

Външни размери на обшивката 711 836 961 1086 1211 1336

Модулен размер - ширина 1250 1375 1500 1750 1875 2000 2250 2500

Отвор в стената 1260 1385 1510 1760 1885 2010 2260 2510

Размери на светлия отвор 
за преминаване 1176 1301 1426 1676 1801 1926 2176 2426

Размери на фалца на касата 1203 1328 1453 1703 1828 1953 2203 2453

Външни размери на пълнежната 
дъска 1226 1351 1476 1726 1851 1976 2226 2476

Външни размери на обшивката 1323 1448 1573 1823 1948 2073 2323 2573

Външни размери на платното
Подвижно крило

с фалц 610 735 735 860 985 985 1110 1235

без фалц 597 722 722 847 972 972 1097 1222

Външни размери на платното
Неподвижно крило с лайсна за 
покриване на централната фуга*

с фалц 610 610 735 860 860 985 1110 1235

без фалц 597 597 722 847 847 972 1097 1222

Външни размери на платното
Неподвижно крило с насрещен фалц

с фалц 623 623 748 873 873 998 1123 1248

без фалц 610 610 735 860 860 985 1110 1235

Хоризонтален разрез – 1 крило

Хоризонтален разрез – 2 крила

с фалц

с фалц

без фалц

без фалц

* Само при мотивите Carolina 95HÖRMANN



Гарнитури от дръжки и дръжки под формата на щанга
за стоманени врати с лофт дизайн ■ НОВО

Ogro – дизайнерски  
модел 8100 A
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Ogro – дизайнерски  
модел 8140 A
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Ogro – дизайнерски  
модел 8100 V
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Ogro – дизайнерски  
модел 8907 A
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Ogro – дизайнерски  
модел 8907 V
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Дръжка под формата на щанга 
HL G-06
В цвета на вратата, монтаж 
върху хоризонтална шпроса 
(необходими са мин. 2 шпроси), 
дължината на дръжката зависи 
от разпределението на шпросите

Ogro – дизайнерски  
модел 8906 V
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Ogro – дизайнерски  
модел 8155 V
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Дръжка под формата на щанга 
HL G-08
В цвета на вратата, монтаж 
върху профила на вратата, 
дължини на дръжката: 300, 
500, 700, 900, 1100 mm

Ogro – дизайнерски  
модел 8906 A
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Дръжка под формата на щанга 
HL G-07
В цвета на вратата, монтаж 
върху профила на вратата, 
дължини на дръжката: 300, 
500, 700, 900, 1100 mm

Дръжка под формата на щанга 
HL G-09
В цвета на вратата, монтаж 
върху профила на вратата, 
дължини на дръжката: 300, 
500, 700, 900, 1100 mm

Ogro – дизайнерски модел 8940
благородна стомана или 
наситено черно RAL 9005

Ogro – дизайнерски модел 8928 A
благородна стомана или наситено 
черно RAL 9005

96 ДИЗАЙН, ОБОРУДВАНЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | СТОМАНЕНИ ВРАТИ С ЛОФТ ДИЗАЙН



Размери и монтажни данни
за стоманени врати с лофт дизайн

Стоманена врата с лофт дизайн, 
1 крило

Стоманена врата с лофт дизайн, 
2 крила

* Външни размери на рамката RAM

Врата с лофт дизайн, 1 крило, 
LFT 01 Slim
Ширина* 750 – 1500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Врата с лофт дизайн, 2 крила, 
LFT 02 Slim
Ширина* 1500 – 2500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Модели / Размери
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Хоризонтален разрез на стоманена врата 
с лофт дизайн, 1 крило

Вертикален разрез на стоманена 
врата с лофт дизайн, 1 крило

Хоризонтален разрез на стоманена врата с лофт дизайн, 2 крила
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Размери и монтажни данни
за стоманени врати с лофт дизайн

Стоманена врата с лофт дизайн, 1 крило, със странични части 
и оберлихт

Хоризонтален разрез на стоманена врата с лофт дизайн,  
1 крило, със странични части и оберлихт

Вертикален разрез на стоманена врата 
с лофт дизайн, 1 крило, със странични 
части и оберлихт

Врата с лофт дизайн, 1 крило, 
LFT 01 Slim
Ширина* 750 – 1500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Модели / Размери

Оберлихт LFVG-OL
Ширина* 500 – 5000 mm

Височина* 400 – 1000 mm

Странична част LFVG-ST
Ширина* 500 – 1250 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

* Външни размери на рамката RAM
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Стоманена врата с лофт дизайн, 2 крила, със странични части 
и оберлихт

Хоризонтален разрез на стоманена врата с лофт дизайн,  
2 крила, със странични части и оберлихт

Вертикален разрез на стоманена врата 
с лофт дизайн, 2 крило, със странични 
части и оберлихт

Врата с лофт дизайн, 2 крила, 
LFT 02 Slim
Ширина* 1500 – 2500 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

Модели врати / Размери

Оберлихт LFVG-OL
Ширина* 500 – 5000 mm

Височина* 400 – 1000 mm

Странична част LFVG-ST
Ширина* 500 – 1250 mm

Височина* 2000 – 3000 mm

* Външни размери на рамката RAM
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Посочените врати са с частично допълнително оборудване и не винаги отговарят на стандартните модели. По печатно-технически причини са възможни 
отклонения в изобразените повърхности и цветове. Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение.  
Правото за нанасяне на промени се запазва.

Насладете се на качеството с Hörmann 
при ново строителство и модернизация

С Hörmann можете да планирате отлично. Старателно съгласуваните помежду 

си решения Ви предлагат топ продукти с висока функционалност за всяка област.

ГАРАЖНИ ВРАТИ. ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ВРАТИ. ВЪНШНИ ВРАТИ. ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ. 

СТОМАНЕНИ ВРАТИ. КАСИ.
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