
RC 2

 ThermoPro ev ve daire giriş kapıları
Güçlü ısı yalıtımına sahip eşgörünümlü kapı görünümü

YENİ
ThermoPro Plus, 65 mm kapı kanadı kalınlığı ile



Sac mamül Hörmann ThermoPro kapıları zengin motiflerde 
temin edebilirsiniz. Fiyatları uygun bu kapılar çoklu kilit sistemi 
ile size daha fazla güven duygusu verecek, çok etkili ısı 
izolasyonları sayesinde enerji tasarrufu sağlayacak ve eviniz 
için iyi bir kimlik oluşturacaktır.

Evinizin tadını çıkartınız
Kendisini kanıtlamış Hörmann marka kalitesinde ev ve daire giriş kapıları
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Almanya'dan kaliteli ürünler

Tüm ev kapı bileşenleri Hörmann'da tasarlanarak 
üretilmektedir. Uzman ekibimiz ayrıca yeni ürünlerde, 
iyileştirme çalışmaları ve detay çalışmalarda 
yoğunlaşmaktadır. Böylece pazar için patentler 
ve eşsiz ürünler sunulmaktadır. Gerçek koşullar 
altındaki geniş zaman denetimi sayesinde Hörmann 
kalitesinde olgunlaşmış seri ürünler sunulmaktadır.

Geleceğe odaklı

Hörmann bu konuda iyi bir örnek olmak istiyor. Bundan 
dolayı 2013 yılından itibaren şirket, enerji ihtiyacını 
% 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak 
ve ilerleyen zamanlarda bu oranı genişletecek. Aynı 
zamanda akıllı ve sertifikalı enerji yönetim sistemin 
uygulanması sayesinde yıllık CO² karbondioksit oranı 
azalacaktır. Hörmann ayrıca istikrarlı ürünler sunuyor.

Test edilmiş marka kalitesi

EN 14351-1'e uygun CE işareti

Tüm ev kapılarımızdaki CE işareti, EN 14351-1 standardını 
ve talep edilen gereksimleri yerine getiriyoruz.

DIN ISO 9001'e uygun kalite yönetim sistemi

Hörmann'ın ev kapı üretimi DIN ISO 9001 sertifikalanmıştır. 
Hörmann'ın sloganı »Koşulsuz Kalite«.

Uzun ömürlülüğü garanti edilmektedir

Ürünlerimize ve koşulsuz kalite güvencemize 
güveniyoruz. Hörmann bunun için Hörmann 
kapıları için 5 yıl garanti* vermektedir.

Made in Germany

* Ayrıntılı garanti koşulları için:
www.hoermann.com

Telif hakları korunmuştur. Kısmen de olsa kopyalanması, ancak onay 
alınarak mümkündür. Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.
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Hörmann tercih etmek için iyi nedenler
Yenilikler pazar lideri sunuyor

ThermoPro ev ve daire giriş kapıları çağdaş 
dizayna sahip: İçte ve dışta eşgörünümlü çelik 
mamül kapı kanadı, iç tarafta kalan kanat çercevesi 
çok güzel görünümlüdür. Eşgörünümlü içten 
görünüm evinizin iç kapıları ile tam uyumludur.

Diğer üreticilerin 
sunduğu görülen 
kanat profili 
genel görünümü 
rahatsız ediyor

Günümüzde enerji tasarrufu çok önemlidir. 
ThermoPro kapılar bu konuda katkı sağlamaktadır. 
PU- sert köpüklü ve 46 mm yada 65 mm 
kalınlıktaki kapı kanadın ısı yalıtımı çok güçlüdür. 
Böylece enerji, yani para tasarrufu yapabilirsiniz!

İç ve dış tarafta 

eşgörünümlü 

kapı görünümü

Güçlü 

ısı yalıtımı2211
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RC 2

Sadece Hörmann’da 

Evinizde ailenizle kendinizi güvende 
hissetmek için ThermoPro kapılarda 
çoklu kilitleme standartdır. ThermoPro 
kapıların menteşe tarafında üç çelik güvenlik 
pimi mevcuttur. ThermoPro Plus kapılarda 
menteşe tarafındaki aralıksız çıta kapıyı 
zorlayarak açmaya karşı korumaktadır. 
Bu sizin iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

ThermoPro kapılarda çift yada üç kat cam 
standartdır. Dış ve iç tarafında emniyet camı: 
Şayet cam kırılırsa parçalanmaz – böylece aileniz 
ve sizin için minimum yaralanma tehlikesi.

Hırısızlık 

engelleyici kilit Parçalanmayan cam33 44

Hırısızlık engelleyici RC 2 emniyet 

donanımı

Ailenizin ve kendi emniyetiniz için – 
birçok ev kapı motifleri* RC 2 
donanımla temin edebilirsiniz.

RC 2 kapının hırsızkığa karşı emniyet sınıfına 
sahiptir ve önceki WK 2 sınıfına uygundur.

* yan parça yada üst sabit pencere hariç 5



ThermoPro daire giriş kapısı
Yan girişler için en hesaplı model

Kapı kanadı

Tüm ThermoPro kapılar iç ve dış taraftan eşgörünümlü, kanat çerçevesi 
entegreli 46 mm kalin sac kapı kanadına ve kalın biniye sahiptir. İç 
taraftan eşgörünümlü kapı görünümü iç mekan iç kapılarınızla uyumludur.

Kanat çerçevesi

Kanat çercevesi ahşap profilden oluşmaktadır, ısı izolasyonludur 
ve çok sağlam bir yapıya sahiptir. Böylece kapı kanadın çekilmesi 
kalıcı olarak önlenmektedir.

Isı yalıtımı

PU PU dolgulu kapı kanadı ve ısı izolasyonu sayesinde ThermoPro 
kapıların ısı yalıtımı çok güçlüdür, U-değeri 1,2 W/ (m²·K)'ye kadar.

Kasa

Isı izolasyonlu 60 mm alüminyum 
kapı kasası Roundstyle (üstteki resim) 
veya dik dörtgen (alttaki resim) 
modelde sunulmaktadır.

Conta

Böylece enerji tasarrufu yapabilirsiniz: 
Isı izolasyonu, 20 mm yükseklikteki 
çift contaya sahip alüminyum-
plastik eşik ısı kaybını önlemektedi. 
Zemin kısmındaki ilave fırça, 
rüzgar ve hava koşullara karşı 
ayrıca koruma sağlamaktadır.

Sol resim orijinal ölçüde

Roundstyle (Profil A1)

Dik dörtgen model (Profil A2)
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YENİ
ThermoPro Plus ev kapısı
En iyi ısı yalıtımına sahip kaliteli model

Kapı kanadı

Kaliteli ThermoPro Plus kapılar eşgörünümlü, kanat çerçevesi entegreli 
65 mm kalin sac kapı kanadına ve kalın biniye sahiptir. İç taraftan 
eşgörünümlü kapı görünümü iç mekan iç kapılarınızla uyumludur.

Kanat çerçevesi

Bağlantı malzemesinden oluşan kanat profilin ısı yatıtımı daha güçlü 
ve daha yüksek stabilite sağlamaktadır. Böylece kapı kanatın çekilmesi 
kalıcı olarak önlenmektedir.

Isı yalıtımı

ThermoPro Plus kapıların U-değeri 0,8 W/ (m²·K)'ye kadar olduğundan 
dolayı ısı yalıtımları çok güçlüdür ve kalıcı enerji tasarrufu sağlamaktadırlar.

Kasa

Isı izolasyonlu 80 mm alüminyum 
PU dolgulu kapı kasasını Roundstyle 
görünümünde temin edebilirsiniz.

Conta

ThermoPro Plus kapıların detayına 
kadar düşünülmüş avantajları: 
20 mm yükseklikte, üç contalı 
ısı izolasyonlu alüminyum-plastik 
eşiği. Bu enerji tasarrufu sağlayan 
güçlü bir ısı yalıtımı sunmaktadır.

Sol resim orijinal ölçüde

Roundstyle (Profil A3)

65 mm
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5 noktalı emniyet kilidi

Böylece kendinizi evinizde güvende 
hissedeceksiniz: 2 ilave çelik güvenlik 
pimi 2 konik asmalı kilit ve 1 kilit 
kasadaki kilitleme levhasına geçerek 
kapıyı sıkıca çekerek kapatmaktadır. 
ThermoPro Plus kapılarda kilit karşılığı 
optimum kapı ayarı için ayarlanabilir. 
Kapının sessizce kapanması için 
Softlock kilit ile sunuluyor.

Softlock kilit

Kilit sürgüsü

Çelik güvenlik pimi ve asmalı kilit

Standart olarak mükemmel donatılmış
Çünkü marka kalitesi detayına kadar çok özel

8



6

8

5

5

7

Elektrikli açıcı

Elektrik kapı açıcı kilit sayesinde kapıyı evin içinde bulunan 
şalterden kolayca açabilirsiniz. Alternatif olarak – örneğin 
gündüz - kilit kolu açık konumuna ayarlayabilirsiniz, böylece 
ev kapısını açmak için dıştan hafifçe itilmesi yeterlidir.

Damlalık profili

Korumalı ve aynı zamanda güzel: RAL 9016 rengindeki 
damlalık profili dolu yağmurun yönünü değiştirir ve sonradan 
çok kolay monte edilebilir.

Daha fazla konfor için opsiyonel donanım:

Menteşe tarafın emniyeti

Evinizde kendinizi güvende hissetmek 
çok güzel. Bunun için ThermoPro /
ThermoPro Plus kapıların menteşe 
tarafında ilave emniyeti var ve 
kapının sökülmesi adeta imkansız.

Kapı kolları ve menteşeler

3 boyutlu rulman menteşeler 

sayesinde mükemmel ayarlanmış

Süs kapakları paslanmaz çelik 
görünümlü olan iki parçalı ve üç 
boyutlu ayarlanabilen, pim emniyetli 
menteşeler sayesinde kapının 
fonksiyonu zorlanmıyor.

İç kapı kolu takımı

Her kapı paslanmaz çelik iç kapı kolu 
takımı ve dış rozet ile sunuluyor.

Profil silindir

Standart olarak 5 anahtar ile. 
Acil durumlar ve tehlike fonksiyonu 
ile, yani anahtar içten takılı olsa bile, 
kapıyı yinede kapatmak mümkündür.

ThermoPro

3 çelik güvenlik pimi ile

ThermoPro Plus

Tam boy alüminyum mamül 
emniyet çıtası ile

Hörmann ThermoPro kapılar VOC 

emisyon içermez, IFT Rosenheim 

tarafından test edilmiş.
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Özel cam
İç ve dış tarafı eşgörünümlü üç kat 

cam ve kaliteli paslanmaz çelik mamül cam çerçevesi ile

10



RC 2

 ◀ Motiv 900 Titan Metallic, 

yan parça ile (opsiyonel)

Motif 700

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 850  YENİ

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 750  YENİ

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 900

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 700 / 750

Sac dolgusu üzerine paslanmaz çelik kapı tutamağı 

HB 38-2, aralıksız cam: Üç kat izolasyon camı, 

dışta VSG, ortada şeffar çizgilere sahip kumlanmış 

Float, içte ESG, şeffaf

Motif 700 modeller

 ● ThermoPro (U-değeri 1,5 W/ (m²·K)'ye kadar*)

 ● ThermoPro Plus (U-değeri 1,0 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Motif 750 model

 ● ThermoPro Plus (U-değeri 0,99 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Motif 850 / 900

Sac dolgusu üzerine paslanmaz çelik kapı tutamağı 

HB 38-2, yuvarlaklaştırılmış cam: Üç kat izolasyon 

camı, dışta VSG, ortada şeffar çizgilere sahip 

kumlanmış Float, içte ESG, şeffaf

Motif 850 model

 ● ThermoPro Plus (U-değeri 1,0 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Motif 900 modeller

 ● ThermoPro (U-değeri 1,5 W/ (m²·K)'ye kadar*)

 ● ThermoPro Plus (U-değeri 1,0 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Yan parçalar / üst sabit pencereler

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG kumlanmış, 

şeffaf çizgiler yok

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG şeffaf

RC 2 donanımı

Yan parçaları yada üst sabit 

pencereleri olmayan kapı motifleri 

700 / 750 / 850 / 900'ü hırısızlık 

engelleyici RC 2 donanımda 

temin etmek mümkündür.

Tüm bu kapı motifleri güçlü ısı yalıtımına sahip 

ThermoPro Plus modelde temin edebilirsiniz!

* Kapı ölçüsüne bağlı

Renkler / Yüzeyler

 ● 11 standart renkte

 ● 4 Decograin yüzeylerde

Cam çerçevesi

Paslanmaz çelik mamul

11



Uzun ömürlü marka kalitesi
Sıcak galvaliz, paslanma koruması ve kaliteli Polyester boya ile
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RC 2

Motif 010

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 020

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 030

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 040

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 010

Paslanmaz çelik tutamak HB 14-2 sac dolgu üzerine

Modeller

 ● ThermoPro (U-değeri 1,2 W/ (m²·K)'ye kadar*)

 ● ThermoPro Plus (U-değeri 0,81 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Yan parçalar / üst sabit pencereler Motif 010

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, 

Mastercarré (sadece ThermoPro)

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, 

ornament camı 504 (sadece ThermoPro)

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, kumlanmış

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, şeffaf

Motif 020 / Motif 030

Sac dolgusu üzerine paslanmaz çelik kapı tutamağı 

HB 14-2, aralıksız cam: Çift izolasyon camı, dışta VSG, 

içte ESG, Mastercarré

Model

 ● ThermoPro (U-değeri 1,4 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Yan parçalar / üst sabit pencereler Motif 020 / 030

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, Mastercarré

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, şeffaf

Motif 040

Sac dolgusu üzerine paslanmaz çelik kapı tutamağı 

HB 14-2, Ø 300 mm dairesel cam: Çift izolasyon camı, 

dışta VSG, içte ESG, ornament camı 504

Model

 ● ThermoPro (U-değeri 1,3 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Yan parçalar / üst sabit pencereler Motif 040

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, ornament camı 504

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, şeffaf

 ◀ Motif 020 trafik beyaz renginde RAL 9016, yan parça (opsiyonlu) ve kanopi 

605 ile, trafik beyaz renginde RAL 9016, Hörmann alüminyum ev kapıları 

ürün yelpazesinden

Renkler / Yüzeyler

 ● 11 standart renkte

 ● 4 Decograin yüzeylerde

RC 2 donanımı

Yan parçaları yada üst sabit pencereleri 

olmayan kapı motif 010'u hırısızlık engelleyici 

RC 2 donanımda temin etmek mümkündür.

Cam çerçevesi

Plastik mamul »Roundstyle«

Uygun kanopileri Hörmann alüminyum 

ev kapıları ürün yelpazesinde bulabilirsiniz

* Kapı ölçüsüne bağlı 13



Çizgili motifler
Hörmann M-çizgili seksiyonel garaj 

kapılar zarif ve eş görünümlü
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RC 2

Motif 015

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 025

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 015

Paslanmaz çelik tutamak HB 14-2 

çizgili sac dolgu üzerinde

Modeller

 ● ThermoPro (U-değeri 1,3 W/ (m²·K)'ye kadar*)

 ● ThermoPro Plus (U-değeri 0,82 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Yan parçalar / üst sabit pencereler Motif 015

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, Mastercarré 

(sadece ThermoPro)

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, 

ornament camı 504 (sadece ThermoPro)

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, kumlanmış

 ● İzolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, şeffaf

Motif 025

Çizgili sac dolgusu üzerine paslanmaz çelik kapı 

tutamağı HB 14-2, aralıksız cam: Çift izolasyon 

camı, dışta VSG, içte ESG, Mastercarré

Model

 ● ThermoPro (U-değeri 1,5 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Yan parçalar / üst sabit pencereler Motif 025

 ● Çift izolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, 

Mastercarré

 ● Çift izolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, şeffaf

 ◀ Motif 015 trafik beyaz renginde RAL 9016, 

yan parça ile (opsiyonlu)

Renkler / Yüzeyler

 ● 11 standart renkte

 ● 4 Decograin yüzeylerde

RC 2 donanımı

Yan parçaları yada üst sabit 

pencereleri olmayan kapı motif 015'i 

hırısızlık engelleyici RC 2 donanımda 

temin etmek mümkündür.

Cam çerçevesi

Plastik mamul 

»Roundstyle«

* Kapı ölçüsüne bağlı 15



Klasik görünümlü
Eviniz için güzel görünümlü kaset motifleri
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RC 2

Motif 100

Paslanmaz çelik tutamak HB 14-2 sac dolgu üzerinde, 

6 kaset alanı ile

Model

 ● ThermoPro (U-değeri 1,3 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Motif 200

Sac dolgusu üzerine paslanmaz çelik kapı tutamağı 

HB 14-2, çift izolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, 

küçük parçalar halinde katedral cam ve üzerine 

konumlanmış çıtalar

Model

 ● ThermoPro (U-değeri 1,4 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Motif 400

Sac dolgusu üzerine paslanmaz çelik kapı tutamağı 

HB 14-2, çift izolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, 

küçük parçalar halinde katedral cam ve üzerine 

konumlanmış çıtalar

Model

 ● ThermoPro (U-değeri 1,7 W/ (m²·K)'ye kadar*)

Yan parçalar panel dolgusu ile

 ● Motif 100 / 200: 3 kaset alanı

 ● Motif 400: 1 kaset alanı ve çift izolasyon camı, 

dışta VSG, içte ESG, küçük parçalar halinde 

katedral cam ve üzerine konumlanmış çıtalar

Yan parçalar / üst sabit pencereler

 ● Çift izolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, 

küçük parçalar halinde katedral camı

 ● Çift izolasyon camı, dışta VSG, içte ESG, şeffaf

 ◀ Motiv 400 toprak kahverengi RAL 8028, 

yan parça ile (opsiyonel)

Motif 200

trafik beyaz renginde RAL 9016

Motif 400

trafik beyaz renginde RAL 9016

Renkler / Yüzeyler

11 standart renkte

RC 2 donanımı

Yan parçaları yada üst sabit pencereleri 

olmayan kapı motif 100'ü hırısızlık engelleyici 

RC 2 donanımda temin etmek mümkündür.

Cam çerçevesi

Plastik mamul »Roundstyle«

Motif 100

trafik beyaz renginde RAL 9016, yan parçalar ile (opsiyonlu)

* Kapı ölçüsüne bağlı 17



Sadece Hörmann’da 

Taleplere uygun:
Kapı yan parçaları ve üst sabit pencere 

için eşsiz camlar ve kapı tutamakları
İç ve dış tarafı standart 

olarak emniyet camı ile

Kapı camları

Motif 020 / 025 / 030 / 040

Bu kapılar, güçlü ısı yalıtımına 
sahip çift izole cam ile sunuluyor. 
Plastik cam çerçevesi »Roundstyle« 
sayesinde kapının genel görünümü 
modern ve birbirine uyumludur. 
Decograin yüzeylerde cam çerçevesi, 
yüzeye uyumlu renktedir.

Motif 700 / 750 / 850 / 900

Bu motif iç ve dış tarafta 
eşgörünümlüdür. Paslanmaz 
çelik mamül cam çerçevesi 
zarif bir genel görünüm 
sunmaktadır. Enerji tasarrufu: 
Yüksek ısı yalıtım değerine 
sahip üç kat izole camı.

Motif 200 / 400

Her iki kapı kaset motifler tam 
uyumlu plastik cam çerçevesi 
»Profilstyle« ile evinizin odak 
noktası olacaktır. Çift izole camı, 
kaliteli Hörmann ev kapısından 
beklenen güçlü ısı yalıtımına sahiptir.

Güzel bir kapı tutamağı, güzelliği vurgular: Arzu ettiğiniz kapı kolu seçiminize sunuluyor

Tüm kapılar standart olarak sayfa 10 – 17'de yer alan dış kapı tutamaklarla sunuluyor. Alternatif olarak başka 
bir paslanmaz çelik tutamak varyasyonu (ES 0 ince levha veya ES 1 geniş levha kapı kol takımı) seçebilirsiniz:

Kol tokmak takımı ES 1 
tokmak ile (resim ES 1 
paslanmaz çelik)

Kapı kolu takımı 
ES 0 / ES 1 (resimdeki 
ES 0 paslanmaz çelik)

Kapı yan parça ve üst sabit pencereler için camlar

ThermoPro kapılarda yan parçalar ve üst sabit pencereler çift izole cam, ThermoPro Plus kapılar 
üç kat izole cam ile sunuluyor.

Kumlanmış
(TPS, TPS Plus)

Mastercarré
(TPS)

Küçük parçalı katedral 
camı
(TPS)

Ornament 504
(TPS)

Şeffaf cam
(TPS, TPS Plus)
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Kararı sizin zevkiniz veriyor:
Favori renginizi seçiniz

Standart olarak hesaplı trafik beyaz renginde

ThermoPro kapılar standart olarak trafik beyaz 

renginde sunuluyor, RAL 9016.

11 standart renk

Ev kapıların dış ve iç tarafları ilave olarak 11 

uygun fiyatlı standart renkte temin edebilirsiniz.

Tüm renk bilgiler RAL renklere uygundur.

Motif 200 toprak 

kahverengi RAL 8028

Motif 020 rubin kırmızısı 

RAL 3003

Motiflere özel

010 / 015 / 020 / 025 / 030 / 040 / 700 / 750 / 850 / 900

Bu motifi iç ve dış tarafı Decograin yüzeylerde, doğal ahşap 

görünümündeki Golden Oak, Dark Oak veya Night Oak 

ve modern kapı görünümü için Titan Metallic renginde 

temin edebilirsiniz.

Resimdeki renkler ve yüzeyler matbaa baskı tekniği nedeniyle 

tam olarak gerçek rengini yansıtmamaktadir.

* 020 / 025 / 030 / 040 motiflerde cam çerçevesi aynı renkte

Motif 400 yosun yeşili 

RAL 6005

Motif 025 Decograin 

yüzey Golden Oak

Motif 900 Decograin yüzey 

Titan Metallic

Motif 700 Decograin yüzey 

Dark Oak

Golden Oak* Dark Oak* Night Oak* Titan Metallic*

Antrazit grisi RAL 7016Beyaz aluminyum RAL 9006

Toprak kahverengi  RAL 8028

Balçık kahverengi  RAL 8003 Martı mavisi RAL 5014

Açık gri RAL 7035

Titan  YENİ

Rubin kırmızısı RAL 3003Pencere grisi RAL 7040

Açık fildişi RAL 1015

Yosun yeşili RAL 6005
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Net duvar ölçücü = RAM + 20
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Kapı yatay kesit

Kasa varyasyonları

ThermoPro

Ölçüler

Kapı düşey kesit

Yan parça yatay kesit

ThermoPro / ThermoPro Plus
Ölçü ve montaj bilgileri

ThermoPro kapılar

Standart ölçüler

Kasa dış ölçüsü
(sipariş ölçüsü) Net duvar ölçüsü Net kasa ölçüsü

1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016

1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

ThermoPro Plus Kapıları

Standart ölçüler

Kasa dış ölçüsü
(sipariş ölçüsü) Net duvar ölçüsü Net kasa ölçüsü

1000 × 2100 1020 × 2110 850 × 2005

1100 × 2100 1120 × 2110 950 × 2005

ThermoPro / ThermoPro Plus Kapılar

Özel ölçüler

Motifler Kasa dış ölçüsü
(sipariş ölçüsü)

100, 200, 400 875 – 1100 × 1990 – 2100

020, 025, 030, 700, 
750, 850, 900 875 – 1250 × 1990 – 2250

010, 015, 040 875 – 1250 × 1875 – 2250

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Kasa A1 Kasa A2
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Kasa dış ölçüsü (RAM)

Kasa dış ölçüsü (RAM)

yan parça

Kasa dış ölçüsü (RAM)

kapı

Net görüş= RAM – 134

Net geçiş = RAM – 150
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Kapı yatay kesit

ThermoPro Plus

Kasa varyasyonu

Kapı düşey kesit

Yan parça yatay kesit

ThermoPro / ThermoPro Plus yan parçalar

Standart ölçüler

Motifler Kasa dış ölçüsü
(sipariş ölçüsü)

Cam dolgusu: 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 750, 850, 900 400 × 2100

Panel dolgusu: 100, 200, 400 450 × 2100

Özel ölçüler

Motifler Kasa dış ölçüsü
(sipariş ölçüsü)

Cam dolgusu: 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 750, 850, 900 400 – 1000* × 1875 – 2250

Panel dolgusu: 100, 200, 400 450 × 1990 – 2100

ThermoPro / ThermoPro Plus üst sabit pencereler

Özel ölçüler

Motifler Kasa dış ölçüsü
(sipariş ölçüsü)

Cam dolgusu: 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 750, 900 875 – 2250 × 400 – 1000

Panel dolgusu: 100, 200, 400 875 – 2000 × 400 – 1000

Tüm ölçüler mm cinsindedir

Kasa A3

* 500 mm genişlikten itibaren üst sabit pencere uygulanamaz. Yan parçalı kapıların 

statik fonksiyonu yok, statiği yapı gövdesi tarafından sağlanması gerekmektedir.
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Hörmann kalitesini yaşayınız
Yeni bina ve yenileme için

Hörmann'la çok iyi planlama 

yapabilirsiniz. İtinalı bir şekilde 

birbirine uyarlanan çözümler, size 

ve her alana yüksek fonksiyonelliğe 

sahip mükemmel ürünler sunuyor.

Garaj kapıları

Özel mimariler için tam uyumlu: Ahşap veya 
sac mamul yekpare veya seksiyonel kapılar.

Garaj kapısı motorlar

Konforun ve hırsızlık engelleyici emniyetin tadını çıkartınız: 
Garajlar ve bahçe giriş kapılar için Hörmann motorları.

Ev kapıları

Kapsamlı ev kapı ürün yelpazemizde arzu ettiğiniz 
kapı motifi mutlaka bulabilirsiniz.

Sac kapılar

Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri 
için sağlam kapılar.

Kasalar

Kapsamlı ürün yelpazemizden yeni yapı, ilave yapı 
ve revizyon işlemleri için seçiminizi yapınız.

www.hoermann.com Sac kapılar

Ev kapıları

Garaj kapılar ve motorlar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş  

teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda üretilmektedir. Avrupa  

pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve Amerika  

ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek  

kaliteli yapı elemanları için uluslararası arenada güçlü  

bir ortağınızdır. Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ABD

Du
ru

m
 1

1.
20

12
 / 

Ba
sk

ı 0
2.

20
13

 / 
HF

 8
58

28
 T

R 
/ P

DF
w
w
w
.h
oe

rm
an

n.
co

m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B004B006C00650069006E0073007400650020004400610074006500690067007200F600DF0065005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200064006900650020006600FC00720020006400690065002000420069006C006400730063006800690072006D0061006E007A0065006900670065002C00200045002D004D00610069006C0020006F006400650072002000640061007300200049006E007400650072006E00650074002000760065007200770065006E006400650074002000770065007200640065006E00200073006F006C006C0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




