UUS

Decograin-pealispinnad Winchester Oak
ja Titan Metallic CH 703 ning 5 uut eelisvärvitooni

RC 2

Sertifitseeritud
turvalisus

Välisuksed ThermoPro
Täispinnalise ukselehega ja hea soojusisolatsiooniga

Nautige oma kodu

End tõestanud Hörmanni kvaliteediga välisuksed

Hörmanni terasest välisuksed ThermoPro on saadaval paljudes
erinevates motiivides. Need soodsad uksed annavad Teile
standardkomplekti kuuluva mitmepunkti lukustusega turvalise
tunde, säästavad tänu suurepärasele soojusisolatsioonile
energiat ja on kauniks visiitkaardiks Teie kodule.
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Made in Germany

Kvaliteetsed tooted Saksamaalt
Kõik välisuste komponendid arendatakse välja
ja toodetakse Hörmannis ise. Meie kvalifitseeritud
töötajad töötavad intensiivselt uute toodete, pidevate
täiustuste ja edasiarenduste kallal. Nõnda luuakse
patente ja ainulaadseid tooteid turul. Pikaajalised
katsed reaalsetes tingimustes tagavad Hörmanni
toodete suurepärase kvaliteedi.
CE-tähistus vastavalt normile EN 14351-1
Kinnitame CE-tähistusega kõikide meie välisuste
vastavust tootenormile EN 14351-1 ja selles
kehtestatud olulistele nõuetele.

Loodud kestma
Me oleme veendunud meie toodete kvaliteedis
ja kompromissitus kvaliteedi tagamises. Seetõttu
saate Hörmannilt 5-aastase garantii* kõikidele
Hörmanni välisustele.

AASTAT

garantiid

Tulevikku silmas pidades

Säästlik tootmine –
tulevikku loova ehituse tarbeks

Hörmann tahab olla heaks eeskujuks.
Seetõttu katab ettevõte alates 2013. aastast 40%
oma energiavajadusest ökoloogiliselt toodetud
elektriga ning hakkab seda määra pidevalt suurendama.
Samaaegselt juurutatakse intelligentne ja sertifitseeritud
energiajuhtimise süsteem, mis aitab iga aasta säästa
mitu tonni CO ² . Ja loomulikult kuuluvad Hörmanni
tootevalikusse ka tooted säästlikuks ehitamiseks.
Rohkem informatsiooni Hörmanni keskkonnaalase
tegevuse kohta leiate kataloogist „Me mõtleme roheliselt“.

Me mõtleme roheliselt
Hörmann tunneb vastutust
meie keskkonna ja tuleviku ees

* Garantiitingimuste täpsema kirjelduse leiate aadressilt: www.hoermann.com
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Head põhjused Hörmanni kasuks otsustamiseks
Turuliidril on innovatsioonid

1

Seest ja väljast
täispinnaline ukseleht

Välisuksed ThermoPro võluvad Teid kaasaegse
disainiga: varjatud ukseleheraamiga terasest
ukseleht näeb oma kauni kuju ning seest
ja väljast täispinnalise pinnaga lihtsalt hea välja.
Ka seestpoolt täispinnaline ukseleht mõjub
kui siseuks ja harmoneerub seega suurepäraselt
siseruumide kujundusega.
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Väga hea
soojusisolatsioon

Tänapäeval tuleb kõikjal majas energiat säästa.
ThermoPro uksed annavad selleks oma panuse.
Tänu 46 mm või siis 65 mm paksusele
PU-kõvavahuga täidetud ukselehele on neil
ustel suurepärane soojusisolatsioon. Nõnda
säästate energiat ja seega ka raha!
ThermoPro
UD-väärtus kuni 1,1 W/(m²·K)

Teiste tootjate
ustel on ukselehe
raamiprofiil
häirivalt nähtaval
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ThermoPro Plus
UD-väärtus kuni 0,82 W/(m²·K)

Ainult Hörmannil
Turvaklaas standardvarustuses
nii sees kui väljas
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Sissemurdmist
takistav lukustus

Kuna nii Teie kui Teie pere soovib ennast kodus
turvaliselt tunda, on kõik ThermoPro uksed
standardina varustatud mitmepunkti lukustusega.
ThermoPro uste hingede poolel tagavad
täiendava turvalisuse kolm turvanaga.
Ustel ThermoPro Plus on hingedelt mahatõstmise
kaitseks kogu lengi ulatuses turvaliist. See tagab
Teile hea ja turvalise tunde.

Sissemurdmiskaitse klassile 2
vastav turvavarustus
Kõik välisuksed ThermoPro Plus,
ka koos küljeosade ja framuugidega,
ning paljud ThermoPro uksed
on saadaval sissemurdmiskaitse
klassile RC 2 vastava varustusega –
rohkem turvalisust Teile ja Teie perele.

Ohtlike kildudeta
klaasistus

Ustel ThermoPro on standardvarustuses 2või 3-kordne klaasistus. Nii sisemine kui välimine
külg on turvaklaasist, mis purunemise korral
laguneb väikesteks ilma teravate servadeta
tükkideks – seeläbi väheneb vigastuste oht Teile
ja Teie perele olulisel määral.

RC 2

Sertifitseeritud
turvalisus

RC 2 tähistab ukse vastupidavust sissemurdmise
katsele ja vastab senisele klassile WK 2.
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Välisuks ThermoPro

Soodne uks kõrvalsissepääsude jaoks

Ukseleht
Kvaliteetsed uksed ThermoPro on seest ja väljast täispinnalise 46 mm
paksuse terasest ukselehega, millel on lai mantelserv ja ukselehe
raam ei ole nähtav. Seestpoolt täispinnaline ukseleht vastab siseuste
väljanägemisele ja integreerub suurepäraselt siseruumidesse.

Ukselehe raamiprofiil
Komposiitmaterjalidest ukselehe raamiprofiil on katkestatud
külmasillaga ja väga tugev. Nõnda on välistatud ukselehe
väändumine ja deformeerumine.

Soojusisolatsioon
PU-vahuga täidetud ukseleht ja külmasilla katkestus võimaldab
ustel ThermoPro tagada Teie kodule hea soojusisolatsiooni.
Nende uste UD-väärtus on kuni 1,1 W/(m²·K).

Sissemurdmiskindlus

46 mm

Ilma küljeosadeta ja framuugideta ThermoPro
uksemotiivid TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 ja 100
on lisavarustusena saadaval ka sissemurdmiskaitse
klassile RC 2 vastava varustusega. Uste vastavust
antud kaitseklassile on kontrollitud sissepoole
avanevate ustega.

RC 2

Sertifitseeritud
turvalisus

Leng
Katkestatud külmasillaga 60 mm
paksune alumiiniumist leng
on saadaval Roundstyle (pilt ülal)
või kandilise profiiliga (pilt all).
Roundstyle (profiil A1)

Kandiline profiil (profiil A2)

Tihendid
Nõnda säästate väärtuslikku energiat:
20 mm kõrgune, katkestatud
külmasillaga alumiiniumi ja plastmassi
kombinatsioonist kahekordse
tihendusega lävepakk vähendab
soojakadu. Kaitset tuule ja halva ilma
eest pakuvad täiendavad haritihendid
ukse allosas.
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Vasakul olev pilt originaalsuuruses

Välisuks ThermoPro Plus

Kvaliteetne ja parima soojusisolatsiooniga

Ukseleht
Kvaliteetsed uksed ThermoPro Plus on täispinnalise 65 mm paksuse
terasest ukselehega, millel on lai mantelserv ja ukselehe raamiprofiil
ei ole nähtav. Seestpoolt täispinnaline ukseleht vastab siseuste
väljanägemisele ja sobib harmooniliselt siseruumide kujundusega.

Ukselehe raamiprofiil
Komposiitmaterjalidest ukselehe raamiprofiil tagab parema külmasilla
katkestuse ja suurema tugevuse. Nii on ukselehe väändumine
ja deformeerumine välistatud.

Soojusisolatsioon
Uste ThermoPro Plus UD-väärtus on kuni 0,82 W/(m²·K), see tagab
Teile parima soojusisolatsiooni ja võimaldab energiat säästa.

Sissemurdmiskindlus

65 mm

Kõik välisuksemotiivid ThermoPro Plus, ka koos
küljeosade ja framuugidega, on lisavarustusena saadaval
sissemurdmiskaitse klassile RC 2 vastava varustusega.
Antud kaitseklassile vastavuse kontroll on teostatud
nii sisse- kui väljapoole avanevate ustega.

RC 2

Sertifitseeritud
turvalisus

Leng
Katkestatud külmasillaga 80 mm
paksune PU-täidisega alumiiniumist
leng on saadaval Roundstyle
või kandilise profiiliga.
Roundstyle (profiil A3)

Kandiline profiil (profiil A4)

Tihendid
Ustel ThermoPro Plus on kasutatud
põhjalikult läbimõeldud detaile: nagu
näiteks 20 mm kõrgune, katkestatud
külmasillaga alumiiniumi ja plastmassi
kombinatsioonist kolmekordse
tihendusega lävepakk.
See tagab parema soojusisolatsiooni,
mis võimaldab jällegi energiat säästa.

Vasakul olev pilt originaalsuuruses
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Suurepärane standardvarustus
Sest kvaliteet on veenev igas detailis

5 punktiga turvalukk
Nii tunnete ennast kodus turvaliselt:
sulgemisel liiguvad 2 koonilist
konkskeelt koos 2 täiendava naga
ja 1 lukustuskeelega lengi
vasturaudadesse ja tõmbavad ukse
tugevasti vastu. Ustel ThermoPro Plus
saab vasturaudu ukse optimaalse
seadistuse jaoks reguleerida.
Pehmelt lukustuv ukse kaldkeel
tagab ukse vaikse sulgumise.

Pehmelt lukustuv kaldkeel

Lukukeel

Konkskeel koos turvanagaga
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Hörmanni uksed ThermoPro on lenduvate
orgaaniliste ühendite (VOC) vabad ning
see on kontrollitud IFT Rosenheim poolt.

Kaitse hingedelt
mahatõstmise vastu

Lingid ja hinged
Väga hea seadistada tänu
3D-rullhingedele
Ukse kerge liikumise tagavad
tugevad kaheosalised, kolmes
suunas reguleeritavad, tihvtiga
lukustatud, roostevabast
terasest viimistlusega
hingekatetega uksehinged.

Oma kodus peab saama tunda
ennast turvaliselt. Selleks on
ThermoPro / ThermoPro Plus uste
hingede poolele paigaldatud
täiendav turvavarustus, mis muudab
nende hingedelt mahatõstmise
praktiliselt võimatuks.

3D
Siselink
Kõik uksed tarnitakse standardina
kauni roostevabast terasest
siselingiga ja lukusüdamiku
kattega väljaspool.

ThermoPro
3 turvanagaga

Lukusüdamik
Standardina 5 võtmega.
Häda- ja ohufunktsiooniga,
s.t uks on ka siis suletav ja avatav,
kui seespool on võti ees.

ThermoPro Plus
Turvaliistuga kogu lengi ulatuses

Lisavarustus suurema mugavuse tagamiseks
Elektriline vasturaud
Elektrilise vasturaua abil saate majas sees olles ukse
mugavalt nupu abil avada. Soovi korral saate (näiteks
päevaseks ajaks) lukustushoova ümber lülitada, siis
saab välisukse ka väljast mugavalt ilma võtmeta avada.

Vihmanina
Samaaegselt kaitsev ja optiliselt kaunis: vihmavee
ärajuhtimiseks saab uksele lihtsalt tagantjärele
paigaldada valget värvi RAL 9016 vihmanina.
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Eksklusiivne klaasistus

3-kordse klaasistusega ning kvaliteetse roostevabast terasest klaasistusraamiga
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Kõik need uksemotiivid on saadaval ka eriti
hea soojusisolatsiooniga variandis ThermoPro Plus!

Motiiv 700 / 750
Roostevabast terasest käepide HB 38-2
paigaldatuna terasest uksevoodrile, läbiv klaasistus:
3-kordne klaaspakett, väljas lamineeritud
turvaklaas, keskel liivapritsiga matistatud
ja läbipaistvate horisontaalsete ribadega
floatklaas, sees karastatud turvaklaas, läbipaistev
Variandid motiiv 700
ThermoPro (UD-väärtus kuni 1,2 W/(m²·K)*)
●● ThermoPro Plus (UD-väärtus kuni 0,94 W/(m²·K)*)
●●

Variandid motiiv 750
● ● ThermoPro (U D-väärtus kuni 1,2 W/(m²·K)*)
●● ThermoPro Plus (UD-väärtus kuni 0,91 W/(m²·K)*)

Motiiv 700 ThermoPro Plus
valges toonis RAL 9016

Motiiv 750 ThermoPro Plus
valges toonis RAL 9016

Motiiv 850 / 900
Roostevabast terasest käepide HB 38-2
paigaldatuna terasest uksevoodrile, ümardatud
klaasistus: 3-kordne klaaspakett, väljas lamineeritud
turvaklaas, keskel liivapritsiga matistatud
ja läbipaistvate horisontaalsete ribadega
floatklaas, sees karastatud turvaklaas, läbipaistev
Variandid motiiv 850
●● ThermoPro Plus (UD-väärtus kuni 0,92 W/(m²·K)*)
Variandid motiiv 900
● ● ThermoPro (U D-väärtus kuni 1,2 W/(m²·K)*)
●● ThermoPro Plus (UD-väärtus kuni 0,92 W/(m²·K)*)

Küljeosad / framuugid
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud turvaklaas,
sees liivapritsiga töödeldud karastatud
turvaklaas ilma läbipaistvate ribadeta
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning
sees karastatud turvaklaas, läbipaistev

Klaasistusraam
roostevabast terasest
Värvid / pealispinnad
● ● 15 eelisvärvitoonis
● ● 5 Decograin-pealispinnaga

Motiiv 850 ThermoPro Plus
valges toonis RAL 9016

Motiiv 900 ThermoPro Plus
valges toonis RAL 9016

◀ ◀ Motiiv 900 pealispinnaga titaan metallik, küljeosaga (lisavarustus)

RC 2 varustus
Kõik välisuksemotiivid ThermoPro
Plus, ka koos küljeosade
RC 2
Sertifitseeritud
ja framuugidega, ning ThermoPro
turvalisus
uksemotiivid 700 / 750 / 900
on lisavarustusena saadaval sissemurdmiskaitse
klassile RC 2 vastava varustusega.
* Sõltub ukse suurusest.
Antud väärtused uksele mõõtudega RAM 1230 × 2180 mm.
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Kvaliteettoodete pika kasutusea

tagavad kuumtsinkimine, korrosioonikaitse ja kvaliteetne polüestervärv
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Sobivad varikatused leiate Hörmanni alumiiniumist välisuste tootevalikust

Motiiv 010
Roostevabast terasest käepide HB 14-2 paigaldatuna
terasest uksevoodrile
Tüübid
ThermoPro (UD-väärtus kuni 1,1 W/(m²·K)*)
ThermoPro Plus (UD-väärtus kuni 0,82 W/(m²·K)*)

●●
●●

Küljeosad / framuugid motiiv 010
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, Mastercarré (ainult ThermoPro)
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, ornamentklaas 504 (ainult ThermoPro)
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud turvaklaas,
sees liivapritsiga töödeldud karastatud turvaklaas
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, läbipaistev
Motiiv 020 / motiiv 030
Roostevabast terasest käepide HB 14-2 paigaldatuna
terasest uksevoodrile, läbiv klaasistus: 2-kordne klaaspakett,
väljas lamineeritud ning sees karastatud turvaklaas,
Mastercarré.

Motiiv 010 ThermoPro
valges toonis RAL 9016

Motiiv 020 ThermoPro
valges toonis RAL 9016

Variant
● ● ThermoPro
Motiiv 020: UD-väärtus kuni 1,4 W/(m²·K)*,
Motiiv 030: U D-väärtus kuni 1,2 W/(m²·K)*
Küljeosad / framuugid motiiv 020 / 030
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, Mastercarré
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, läbipaistev
Motiiv 040
Roostevabast terasest käepide HB 14-2 paigaldatuna
terasest uksevoodrile, ümarklaasistusega Ø 300 mm:
2-kordne klaaspakett, väljas lamineeritud ning
sees karastatud turvaklaas, ornamentklaas 504
Variant
● ● ThermoPro (U D-väärtus kuni 1,2 W/(m²·K)*)
Küljeosad / framuugid motiiv 040
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, ornamentklaas 504
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, läbipaistev

Klaasistusraam
plastmassist Roundstyle
Värvid / pealispinnad
15 eelisvärvitoonis
● ● 5 Decograin-pealispinnaga
●●

Motiiv 030 ThermoPro
valges toonis RAL 9016

Motiiv 040 ThermoPro
valges toonis RAL 9016

◀ ◀ Motiiv 020 valges toonis RAL 9016, küljeosaga (lisavarustus)
ja valges värvitoonis RAL 9016 varikatusega 605, mis on saadaval
Hörmanni alumiiniumist välisuste tootevalikus

RC 2 varustus
Uksemotiiv 010 on ThermoPro Plus uksena,
ka koos küljeosade ja framuugidega, ning
ka ThermoPro uksena lisavarustusena
saadaval sissemurdmiskaitse klassile RC 2
vastava varustusega.
* Sõltub ukse suurusest.
Antud väärtused uksele mõõtudega RAM 1230 × 2180 mm.

RC 2

Sertifitseeritud
turvalisus
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Laudismustriga motiivid

Ajatu elegants, mis moodustab ideaalse paari Hörmanni
keskmise laudismustriga sektsioonidest garaažiuksega
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Motiiv 015
Roostevabast terasest käepide HB 14-2
paigaldatuna laudismustriga terasest uksevoodrile
Tüübid
ThermoPro (UD-väärtus kuni 1,1 W/(m²·K)*)
●● ThermoPro Plus (UD-väärtus kuni 0,82 W/(m²·K)*)
●●

Küljeosad / framuugid motiiv 015
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning
sees karastatud turvaklaas, Mastercarré
(ainult ThermoPro)
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning
sees karastatud turvaklaas, ornamentklaas 504
(ainult ThermoPro)
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud turvaklaas,
sees liivapritsiga töödeldud karastatud turvaklaas
● ● Klaaspakett, väljas lamineeritud ning
sees karastatud turvaklaas, läbipaistev

Motiiv 015 ThermoPro Plus
valges toonis RAL 9016

Motiiv 025
Roostevabast terasest käepide HB 14-2
paigaldatuna laudismustriga terasest uksevoodrile,
läbiv klaasistus: 2-kordne klaaspakett,
väljas lamineeritud ning sees karastatud
turvaklaas, Mastercarré
Variant
● ● ThermoPro (U D-väärtus kuni 1,4 W/(m²·K)*)
Küljeosad / framuugid motiiv 025
● ● 2-kordne klaaspakett, väljas lamineeritud
ning sees karastatud turvaklaas, Mastercarré
● ● 2-kordne klaaspakett, väljas lamineeritud
ning sees karastatud turvaklaas, läbipaistev

Klaasistusraam
plastmassist Roundstyle
Värvid / pealispinnad
15 eelisvärvitoonis
● ● 5 Decograin-pealispinnaga
●●

Motiiv 025 ThermoPro
valges toonis RAL 9016

◀ ◀ Motiiv 015 valges värvitoonis RAL 9016,
küljeosaga (lisavarustus)

RC 2 varustus
Uksemotiiv 015 on ThermoPro Plus
uksena, ka koos küljeosade
ja framuugidega, ning ka ThermoPro
uksena lisavarustusena saadaval
sissemurdmiskaitse klassile RC 2
vastava varustusega.

RC 2

Sertifitseeritud
turvalisus

* Sõltub ukse suurusest.
Antud väärtused uksele mõõtudega RAM 1230 × 2180 mm.
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Klassikaline ilme

Tahveldusega motiivid võimaldavad stiilseid rõhuasetusi
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Motiiv 100
Roostevabast terasest käepide HB 14-2 paigaldatuna
terasest uksevoodrile, 6 tahveldusväljaga
Variant
ThermoPro (UD-väärtus kuni 1,1 W/(m²·K)*)

●●

Motiiv 200
Roostevabast terasest käepide HB 14-2 paigaldatuna
terasest uksevoodrile, 2-kordne klaaspakett, väljas
lamineeritud ning sees karastatud turvaklaas, Kathedral,
väikese struktuuriga koos klaasi peal asuvate prossidega
Variant
● ● ThermoPro (U D-väärtus kuni 1,2 W/(m²·K)*)

Motiiv 400
Roostevabast terasest käepide HB 14-2 paigaldatuna
terasest uksevoodrile, 2-kordne klaaspakett, väljas
lamineeritud ning sees karastatud turvaklaas, Kathedral,
väikese struktuuriga koos klaasi peal asuvate prossidega
Variant
● ● ThermoPro (U D-väärtus kuni 1,4 W/(m²·K)*)
Motiiv 100 ThermoPro
valges värvitoonis RAL 9016, koos küljeosadega (lisavarustus)

Paneeltäidisega küljeosad
● ● Motiiv 100 / 200: 3 tahveldusvälja
● ● Motiiv 400: 1 tahveldusväli ja 2-kordne klaaspakett,
väljas lamineeritud ning sees karastatud turvaklaas,
Kathedral, väikese struktuuriga koos klaasil
asuvate prossidega

Küljeosad / framuugid
● ● 2-kordne klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees
karastatud turvaklaas, Kathedral, väikese struktuuriga
● ● 2-kordne klaaspakett, väljas lamineeritud ning sees
karastatud turvaklaas, läbipaistev

Klaasistusraam
plastmassist Profilstyle
Värvid / pealispinnad
15 eelisvärvitoonis

●●

Motiiv 200 ThermoPro
valges toonis RAL 9016

Motiiv 400 ThermoPro
valges toonis RAL 9016

◀ ◀ Motiiv 400 tumepruunis toonis RAL 8028, küljeosaga (lisavarustus)

RC 2 varustus
Uksemotiiv 100 on ilma küljeosade
ja framuugideta ThermoPro uksena
lisavarustusena saadaval sissemurdmiskaitse
klassile RC 2 vastava varustusega.

* Sõltub ukse suurusest.
Antud väärtused uksele mõõtudega RAM 1230 × 2180 mm.

RC 2

Sertifitseeritud
turvalisus
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Just nii nagu soovite

Ainult Hörmannil

Individuaalsed käepidemed ja klaasistused ustele,
küljeosadele ja framuugidele

Turvaklaas standardvarustuses
nii sees kui väljas

Klaasistused ustele

Motiiv 700 / 750 / 850 / 900
Need nii seest kui väljast peaaegu
sileda pinnaga uksemotiivid
on tõelised pilgupüüdjad. Roostevabast
terasest klaasistusraam lisab
ukse üldilmele täiendavat elegantsi.
Suurepärase energiasäästu
tagavad nende uste puhul
3-kordsed klaaspaketid.

Motiiv 020 / 025 / 030 / 040
Need uksed on 2-kordse
klaaspaketiga, mis tagab
hea soojusisolatsiooni. Plastmassist
klaasistusraam Roundstyle annab
uksele moodsa ja harmoonilise ilme.
Decograin-pealispindadega ustel
on klaasistusraam värvitud vastava
pealispinnaga kokku sobivas värvitoonis.

Motiiv 200 / 400
Mõlemal tahveldusega uksemotiivil
on uksega suurepäraselt kokku
sobivad plastmassist klaasistusraamid
Profilstyle, mis muudavad üldilme
terviklikuks ja ukse Teie maja stiilseks
visiitkaardiks. Uste 2-kordsed
klaaspaketid tagavad hea soojapidavuse
just nii nagu te seda kvaliteetsetelt
Hörmanni ustelt ootate.

Klaasistused küljeosadele ja framuugidele
Ustel ThermoPro on küljeosad ja framuugid 2-kordse klaaspaketiga, ustel ThermoPro Plus 3-kordse klaaspaketiga.

Liivapritsiga töödeldud
(TPS, TPS Plus)

Läbipaistev klaas
(TPS, TPS Plus)

Mastercarré
(TPS)

Ornamentklaas 504
(TPS)

Kathedral-klaas väikese
struktuuriga
(TPS)

Kaunis käepide rõhutab ukse ilu: valige Teile sobivaim käepide
Kõik uksed tarnitakse standardina lehekülgedel 10 – 17 kujutatud käepidemetega. Alternatiivina on võimalik
valida teisi roostevabast terasest käepideme variante (kitsa katteplaadiga ES 0 või laia katteplaadiga ES 1):

Nupu ja lingiga komplekt
ES 1 (pildil ES 1
roostevabast terasest)
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Linkidega komplekt
ES 0 / ES 1 (pildil
roostevabast terasest
viimistlusega ES 0)

Teie maitse-eelistus otsustab

Valige oma lemmikpealispind või -värv

Decograin-pealispinnad
Decograin-pealispinnad* on saadaval nelja
puidudekooriga ja ühe metallikefektiga antratsiitvärvi
dekooriga. Dekoorpinnale sisse pressitud puidusüü
muster jäljendab ehtsa puidu väljanägemist.

Standardina soodsas valges toonis
Välisuksed ThermoPro on standardina valget värvi RAL 9016.
15 eelisvärvi
Välisuksi saate lisaks 15 soodsas eelisvärvitoonis nii seest
kui väljast.

Hall alumiinium RAL 9007

UUS

Antratsiithall RAL 7016

Decograin Golden Oak (kuldne tamm): keskmiselt pruun, kuldkollane
tammedekoorr
Valge alumiinium RAL 9006

Samblaroheline RAL 6005

Hallikasvalge RAL 9002

Tuvisinine RAL 5014

UUS

Decograin Dark Oak (tume tamm): pähklipuuvärvi tammedekoor

Kreemjas valge RAL 9001

UUS

Entsiansinine RAL 5010

UUS

Decograin Night Oak (must tamm): tume ja intensiivne tammedekoor
TumepruunRAL 8028

Rubiinpunane RAL 3003

Savipruun RAL 8003

Tulipunane RAL 3000

Aknahall RAL 7040

Hele elevandiluu RAL 1015

UUS

Decograin Winchester Oak (Winchesteri tamm): naturaalset tooni
okslik tammedekoor
UUS alates sügisest 2014

Titan Metallic CH 703 (titaanmetallik): metallikefektiga antratsiit
UUS alates sügisest 2014

Helehall RAL 7035

Kujutatud värvid ja pealispinnad võivad trükitehnilistel põhjustel tegelikkusest erineda.
Päikesepoolsetes seinades tuleks vältida tumeda pealispinnaga uksi, kuna materjali
suurem paisumine võib ukse funktsiooni piirata.
* Ei ole saadaval uksemotiividele 100 / 200 / 400. Klaasistusraam motiividel
020 / 025 / 030 / 040 kohandatud vastavaks ukse värviga.
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ThermoPro / ThermoPro Plus
Mõõdud ja tehnilised andmed

Mõõdud
Uksed ThermoPro

Uksed ThermoPro / ThermoPro Plus
Standardmõõdud

Raami välismõõt

Erimõõdud

Ehituslik avamõõt
(tellimusmõõt)

Puhas lengimõõt

Raami välismõõt
(tellimusmõõt)

Motiivid

880 × 2090

900 × 2100

752 × 2006

100, 200, 400

875 – 1100 × 1990 – 2100

980 × 2090

1000 × 2100

852 × 2006

1120 × 2110

972 × 2016

020, 025, 030, 700,
750, 850, 900

875 – 1250 × 1990 – 2250

1100 × 2100

010, 015, 040

875 – 1250 × 1875 – 2250

ThermoPro Plus 700,
750, 850, 900

875 – 1250 × 1875 – 2250

Uksed ThermoPro Plus
Standardmõõdud
Raami välismõõt

Ehituslik avamõõt
(tellimusmõõt)

Puhas lengimõõt

880 × 2090

900 × 2100

752 × 2006

980 × 2090

1000 × 2100

852 × 2006

1100 × 2100

1120 × 2110

972 × 2016

ThermoPro
Lengivariandid
50

60,5

60,5

60,5
36
64
Leng A1

25

60,5

45

45

64
Leng A2

Laiendusprofiil
25 mm

Ukse horisontaallõige

Laiendusprofiil
50 mm

Ukse vertikaallõige
Ehituslik avamõõt = RAM + 20

Raami välismõõt (RAM)
Uks

Raami välismõõt (RAM)
Küljeosa

Raami välismõõt (RAM)

Küljeosa horisontaallõige

Puhas läbikäik = RAM – 84

Puhas läbikäik = RAM – 128

Ehituslik avamõõt = RAM + 10

Raami välismõõt (RAM)

Puhas vagusava = RAM – 116
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Kõik mõõdud millimeetrites

Küljeosad ThermoPro / ThermoPro Plus

Framuugid ThermoPro / ThermoPro Plus

Standardmõõdud
Motiivid

Erimõõdud
Raami välismõõt

Klaastäidis:
010, 015, 020, 025, 030, 040, 700,
750, 850, 900

Motiivid
Klaastäidis:
010, 015, 020, 025, 030, 040, 700,
750, 900

400 × 2090

Raami välismõõt
875 – 2250 × 300 – 500

Erimõõdud
Motiivid

Raami välismõõt
ThermoPro:
300 – 1000* × 1875 – 2250
ThermoPro Plus:
300 – 1000* × 1875 – 2250

Klaastäidis:
010, 015, 020, 025, 030, 040, 700,
750, 850, 900
Paneeltäidis: 100, 200, 400

450 × 1990 – 2186

* alates laiusest 500 mm ei ole framuug võimalik. Küljeosadega uksekomplekte
ei saa staatiliselt koormata, ehitusstaatika peab tulenema ehitise struktuurist.

ThermoPro Plus
Lengivariandid

48

Leng A3

80

80

80
75

25

54

75
Leng A4

Laiendusprofiil
25 mm

Ukse horisontaallõige

Ukse vertikaallõige

Küljeosa horisontaallõige
Raami välismõõt (RAM)
Uks

Raami välismõõt (RAM)
Küljeosa

Puhas lengimõõt = RAM – 95 mm

Puhas läbikäik = RAM – 150

Raami välismõõt (RAM)

Raami välismõõt (RAM)

Puhas vagusava = RAM – 134
Kõik mõõdud millimeetrites
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Kogege Hörmanni kvaliteeti

Igaks otstarbeks nii uutele hoonetele kui ka renoveerimiseks

Hörmanniga saate südamerahus
planeerida. Hoolikalt omavahel
kokkusobivad lahendused pakuvad
igas valdkonnas suurepäraseid ja väga
hea funktsionaalsusega tooteid.

Garaažiuksed
Sobivad optimaalselt kokku Teie hoone arhitektuuriga:
nii puidust kui terasest käänd- ja sektsioonuksed.

Ajamid

Garaažiuksed ja ajamid

Nautige suurt mugavust ja sissemurdmist takistavat
turvalisust: Hörmanni garaažiukse- ja väravaajamid.

Välisuksed
Igale vajadusele ja nõudmisele leiate meie ulatuslikust
välisuste tootevalikust just sobiva mudeli.

Metalluksed
Vastupidavad uksed Teie maja igasse ruumi, alates keldrist
ja lõpetades katusealusega.

Lengid

Välisuks ThermoPro

Ulatuslik valik uusehitistele ja renoveerimiseks.

www.hormann.ee

Metalluksed
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Hörmann: kompromissitu kvaliteet

Hörmann KG Amshausen, Saksamaa

Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa

Hörmann KG Brandis, Saksamaa

Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa

Hörmann KG Dissen, Saksamaa

Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa

Hörmann KG Freisen, Saksamaa

Hörmann KG Ichtershausen, Saksamaa

Hörmann KG Werne, Saksamaa

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola

Hörmann Beijing, Hiina

Hörmann Tianjin, Hiina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki

GARAAŽIUKSED

olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted

AJAMID

ning esindustele Ameerikas ja Hiinas on Hörmann Teile tugev

TÖÖSTUSHOONETE UKSED
LAADIMISTEHNIKA

rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas.

UKSED

Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

LENGID

www.hoermann.com

kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule
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on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat

