
 Namo durų akcija 2017
Plieninės / aliumininės namo durys Thermo65

Greitas pristatymas
per 4 – 6 savaites
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Mes Jus apsaugosime  
nuo neprašytų svečių

Pastaraisiais metais ženkliai padaugėjo 

įsilaužimų į butus. Todėl dabar yra dar svarbiau 

pasirūpinti aukštu Jūsų namo durų saugos 

standartu. Jei įsilaužėliui nepavyksta įsibrauti  

per maždaug 3–5 minutes, dažniausia  

jis nuleidžia rankas ir pasitraukia. Taip nutinka 

beveik pusei įsilaužėlių, nes namo duryse  

yra apsauga nuo įsilaužimo.

Hörmann namo durys priverčia įsilaužėlį 

suabejoti: Thermo65 namo duryse pasirinktinai 

gali būti RC 2 saugos įranga. Ši įranga  

iki 3 minučių apsaugo nuo atsitiktinių įsilaužėlių, 

bandančių išlaužti paprastais įrankiais.

Dėl su spausdinimu susijusių priežasčių, pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis  
nuo originalios spalvos. Aprašymai, paveikslėliai, duomenys apie tiekimo apimtį, įrangą  
ir atspalvius atitinka atiduodant spausdinti turėtą informaciją. Pasiliekame teisę keisti. 
Gali būti klaidų. Dėl konkrečios durų įrangos reikia teirautis Hörmann partnerio, kuris  
turi naujausią kainoraštį. Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, net ir dalimis, galima 
tik gavus mūsų sutikimą.

RC 2
Sertifikuota 

sauga

Pasirinktinai  
visoms Thermo65 
namo durims

Nusikaltėlio aprašymas pagal 
DIN EN 1627: atsitiktinis 
nusikaltėlis bando atsuktuvu, 
replėmis ir pleištais išlaužti 
užrakintas duris.
Pasipriešinimo laikas: 3 minutės
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T H E R M O 6 5

Namo durys, pro kurias 
malonu sugrįžti namo

Thermo65 Jums suteiks viską, ką turi suteikti geros namo 

durys. Tolygi 65 mm storio PU kietųjų putų putplasčiu 

užpildyta plieninė durų varčia, vidinis sąvaros profilis  

iš kompozito bei termiškai atskirta aliumininė stakta 

neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Thermo65 durų šilumos 

perdavimo koeficientas (UD) yra iki 0,87 W/ (m²·K), todėl 

jos puikiai izoliuoja šilumą. Duryse įrengta serijinės 

gamybos 5 lygmenų apsauginė spyna, todėl savo 

namuose jausitės saugiai.

 • Visų spalvų ir dekorų durys pristatomos apytiksliai  

per 4 savaites

 • Matmenys iki 1250 × 2250 mm

 • Pasirinktinai* su šoninėmis dalimis

3 durų motyvai  

be įstiklinimo

3 durų motyvai  

su įstiklinimu

3 akcinės spalvos
Viduje ir išorėje vienodos spalvos

3 akciniai dekorai
Viduje ir išorėje vienodos spalvos

1295 €**

1700 €**

Be antkainio

Antkainis 170 €**

* Pasirinktinai papildoma kaina ir ilgesnis pristatymo laikas
** Neįpareigojantis kainos pasiūlymas įsk. 21 % PVM, galioja iki 2017-12-31
*** Priklausomai nuo durų dydžio. Nurodytos vertės skirtos RAM 1230 × 2180 mm.
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T H E R M O 6 5

Lygi, 65 mm storio plieninė varčia su vidiniu sąvaros 
profiliu ir storu užkaitu

Terminį atskyrimą ir didesnį stabilumą užtikrina 
sąvaros profilis iš kompozito

Termiškai atskirta 80 mm aliumininė stakta

Triguba sandarinimo plokštuma

Termiškai atskirtas grindų slenkstis

Atitinka visus energijos taupymo reikalavimus

Tinka montuoti taip, kad neatsirastų šilumą 
praleidžiančių plyšių

Šilumos perdavimo koeficientas (UD) apytiksliai  
iki 0,87 W/ (m²·K)*

Konstrukcija Įranga

65
 m

m

80
 m

m
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4

4

4
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Originalaus dydžio paveikslėlis

Tolygus vaizdas iš vidaus,  
kaip kambario durų

3D vyriai

Nerūdijančiojo plieno vidinė rankena

Profilinis cilindras su avarine ir pavojaus 
funkcija

5 lygmenų apsauginė spyna

Pasirinktinai** su sertifikuota RC 2  
saugos įranga

Ištisinė apsauginė juosta

* Priklausomai nuo durų dydžio. Nurodytos vertės skirtos RAM 1230 × 2180 mm.
** Pasirinktinai papildoma kaina ir ilgesnis pristatymo laikas

Pasirinktinai

RC 2
Sertifikuota 

sauga

 
Šilumos 

perdavimo 
koeficientas (UD) 

apytiksliai iki 

W/(m²·K)
0,87
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Vaizdas iš vidaus
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T H E R M O 6 5

Aš mėgstu modernų sti l ių

Thermo65 motyvas 015
Pav.: akcinė spalva – žemės ruda RAL 8028,  
satino blizgumo

Nerūdijančio plieno rankena HB 38-2,  
su grioveliais, šilumos perdavimo koeficientas  
(UD) apytiksliai iki 0,87 W/ (m²·K)*.

Thermo65 motyvas 010
Pav.: akcinė spalva – pilkšvai balta RAL 9016, 
satino blizgumo

Nerūdijančio plieno rankena HB 38-2  
su plieno užpildu, šilumos perdavimo koeficientas 
(UD) apytiksliai iki 0,87 W/ (m²·K)*.

1465 €**
3 dekorai 1465 €**

3 dekorai1295 €**
3 spalvos 1295 €**

3 spalvos
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Thermo65 motyvas 515
Pav.: akcinė spalva – pilkšvai balta RAL 9016, 
satino blizgumo

Nerūdijančio plieno rankena HB 38-2 su plieno 
užpildu, su grioveliais, šilumos perdavimo 
koeficientas (UD) apytiksliai iki 0,87 W/ (m²·K)*.

Thermo65 motyvas 700
Pav.: akcinis dekoras Decograin Titan Metallic CH 703

Nerūdijančio plieno rankena HB 38-2 su plieno užpildu, 
įstiklinimas per visą ilgį: trigubas izoliacinis stiklas, išorėje 
VSG, per vidurį FLOAT su permatomomis juostomis, 
apdorotas smėliasrove, viduje skaidrus ESG, šilumos 
perdavimo koeficientas (UD) apytiksliai iki 1,2 W/ (m²·K)*.

* Priklausomai nuo durų dydžio. Nurodytos vertės skirtos RAM 1230 × 2180 mm.
** Neįpareigojantis kainos pasiūlymas įsk. 21 % PVM, galioja iki 2017-12-31

1465 €**
3 dekorai 1870 €**

3 dekorai1295 €**
3 spalvos 1700 €**

3 spalvos

9



T H E R M O 6 5

10



* Priklausomai nuo durų dydžio. Nurodytos vertės skirtos RAM 1230 × 2180 mm.
** Neįpareigojantis kainos pasiūlymas įsk. 21 % PVM, galioja iki 2017-12-31

Stil ingi akcentai gražiems namams

Thermo65 motyvas 900
Pav.: akcinė spalva – pilkšvai balta RAL 9016,  
satino blizgumo

Nerūdijančio plieno rankena HB 38-2 su plieno užpildu,  
su suapvalintu įstiklinimu: trigubas izoliacinis stiklas,  
išorėje VSG, per vidurį FLOAT su permatomomis juostomis, 
apdorotas smėliasrove, viduje skaidrus ESG, šilumos 
perdavimo koeficientas (UD) apytiksliai iki 1,2 W/ (m²·K)*.

1870 €**
3 dekorai 1870 €**

3 dekorai1700 €**
3 spalvos 1700 €**

3 spalvos

Thermo65 motyvas 810
Pav.: akcinis dekoras Decograin auksinis ąžuolas.

Nerūdijančio plieno HB 38-2 rankena su plieno 
užpildu, 3 stačiakampiai įstiklinti langeliai, apvesti 
permatomomis juostomis, ir nerūdijančiojo plieno 
rėmas: trigubas izoliacinis stiklas, išorėje VSG, 
viduryje FLOAT apdorotas smėliasrove, viduje – 
skaidrus ESG, šilumos perdavimo koeficientas 
(UD) apytiksliai iki 0,99 W/ (m²·K)*.

◀ Motyvas 900 akcinės spalvos Titan Metallic CH 703,  
su šonine dalimi
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T H E R M O 6 5

Patys susikurkite savo  
namo duris

Patrauklios išvaizdos įėjimai –  
su pasirenkamomis šoninėmis dalimis*

Kad įėjimas į namą atrodytų patraukliai, kiekvienoms 
akcinėms durims galite pasirinkti norimas šonines dalis. 
Nuotaikingas ir patrauklus bendras vaizdas Jums ilgai 
teiks džiaugsmo. Akcinės namo durys su satino blizgumo 
pilkšvai baltos spalvos RAL 9016 šoninėmis dalimis Jums 
bus pristatytos apytiksliai per 6 savaites.

Namo durys su šonine dalimi Namo durys su dviem  
šoninėmis dalimis

3 akcinės spalvos

Akcines namo duris Thermo65 be jokio antkainio galėsite įsigyti vienos iš trijų išorės ir vidaus spalvų.  
Savo namams išsirinkite Jums labiausiai patinkančią namo durų spalvą.

3 akciniai dekorai

Decograin paviršių vidinei ir išorinei pusei galima įsigyti su dviejų rūšių  
natūraliu medžio dekoru bei antracito spalvos dekoru su metalo efektu.  
Duris su Decograin paviršiumi, pilkšvai baltos satino blizgumo spalvos RAL 9016 
galite pasirinktinai įsigyti ir vidinei pusei.

Antracito pilka RAL 7016, satino blizgumo

Auksinis ąžuolas Tamsus ąžuolas Titan Metallic CH 703

Pilkšvai balta, RAL 9016, satino blizgumo Žemės ruda RAL 8028, satino blizgumo

Antkainis 170 €**

Be antkainio

* Pasirinktinai papildoma kaina ir ilgesnis pristatymo laikas
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Individualūs atidarymo  
ir saugos variantai
Atidarymas siųstuvu-imtuvu

Norint atidaryti siųstuvu-imtuvu, namo duryse turi būti įmontuota 
elektromechaninė cilindro šerdelė. Laikydami siųstuvą-imtuvą prieš  
šerdelę galite savo duris atrakinti ir atidaryti paspausdami rankeną.

Antkainis 458 €**

Automatinės spynos

Savo durų keliagubą užraktą paprastai ir patogiai galite atrakinti rankiniu 
siųstuvu arba radijo ryšiu veikiančiu pirštų atspaudų skaitytuvu.  
Tiesiog pamirškite raktus. Tokios durų konstrukcijos Jums bus pristatytos 
apytiksliai per 6 savaites.

Atidarymas radijo ryšiu veikiančiu pirštų atspaudų skaitytuvu 
arba rankiniu siųstuvu

Valdant radijo ryšiu veikiančiu pirštų atspaudų skaitytuvu arba rankiniu 
siųstuvu namo durys automatiškai atrakinamos elektros varikliu.  
Jums belieka jas atidaryti spaudžiant rankeną.

Su radijo ryšiu veikiančiu pirštų atspaudų skaitytuvu: antkainis 948 €**

Su rankiniu siųstuvu: antkainis 792 €**

RC 2 saugos įranga

Didesnei saugai užtikrinti visas akcines Thermo65 
namo duris (taip pat su šoninėmis dalimis) galėsite 
pasirinktinai* įsigyti ir su sertifikuota, nuo įsilaužimo 
apsaugančia RC 2 saugos įranga. Tokios durų 
konstrukcijos pristatomos apytiksliai per 6 savaites.

Apie antkainį įsigyjant RC 2 saugos įrangą Jus mielai 
informuos Jūsų Hörmann partneris.

** Neįpareigojantis kainos pasiūlymas įsk. 21 % PVM, galioja iki 2017-12-31

Atidarymas siųstuvu-imtuvu

Atidarymas radijo ryšiu veikiančiu pirštų  
atspaudų skaitytuvu

Atidarymas rankiniu siųstuvu HSE 4 BS

Pasirinktinai

RC 2
Sertifikuota 

sauga
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Pajuskite Hörmann 
kokybę iš naujo 
statydami 
ir modernizuodami

Su Hörmann viską suplanuosite 

geriausiai. Pasinaudodami rūpestingai 

tarpusavyje suderintais sprendimais  

Jūs gausite aukščiausios kokybės  

puikiai veikiančius produktus.

 • Garažo vartai  
Optimaliai pritaikyti pagal Jūsų asmeninį architektūros 
stilių: plokštuminiai arba segmentiniai garažo vartai  
iš plieno arba medžio.

 • Vartų pavaros  
Mėgaukitės visapusišku patogumu ir nuo įsilaužimo 
apsaugančia sauga: tai užtikrins Hörmann garažo  
ir įvažiavimo vartų pavaros.

 • Namo durys  
Mūsų plačiame namo durų asortimente kiekvienas  
ras jo poreikius atitinkantį durų motyvą.

 • Plieninės durys  
Solidžios išvaizdos durys visoms Jūsų namo sritims –  
nuo rūsio iki stogo.

 • Staktos  
Iš plataus asortimento išsirinksite tinkamas naujos statybos 
namams, pertvarkydami vidinę apdailą ir atnaujindami.

Garažo vartai ir vartų pavaros

Namo durys Thermo65

Plieninės durys
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Hörmann: kokybė be kompromisų

Hörmann – vienintelis gamintojas tarptautinėje rinkoje, galintis  

pateikti daugybę kompleksinių sprendimų kiekvienam statybiniam  

projektui. Hörmann produkcija pagaminta modernių technologijų  

gamyklose pagal naujausius technikos standartus. Hörmann  

pardavimų ir serviso tinklas paplitęs visoje Europoje. Kompanijos  

gamyklos veikia Azijoje bei JAV. Hörmann – Jūsų patikimas  

partneris, užtikrinantis aukščiausią kokybę ir ilgaamžiškumą.

GARAŽO VARTAI

PAVAROS

PRAMONINIAI VARTAI

KROVIMO SISTEMOS

DURYS

STAKTOS

Hörmann KG Amshausen, Vokietija

Hörmann KG Dissen, Vokietija

Hörmann KG Werne, Vokietija

Hörmann Tianjin, Kinija

Hörmann KG Antriebstechnik, Vokietija

Hörmann KG Eckelhausen, Vokietija

Hörmann Alkmaar B.V., Nyderlandai

Hörmann LLC, Montgomery IL, JAV

Hörmann KG Brandis, Vokietija

Hörmann KG Freisen, Vokietija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lenkija

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, JAV

Hörmann KG Brockhagen, Vokietija

Hörmann KG Ichtershausen, Vokietija

Hörmann Beijing, Kinija

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija
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