
Hörmann - dbamy o środowisko
i bezpieczeństwo Twojego domu
Bramy i drzwi na 100 lat!

Do produkcji naszych bram i drzwi wykorzystujemy tylko zieloną energię elektryczną,  
a dzięki wielu innym działaniom zapobiegamy emisji kilku tysięcy ton CO2.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  
www.hormann.pl/przedsiebiorstwo/srodowisko

Brama garażowa
z napędem

od 2570 zł*

cena bez VAT
od 3161 zł (z 23% VAT)

od 2776 zł (z 8% VAT)   

Drzwi zewnętrzne
bez naświetla bocznego

od 3569 zł*

cena bez VAT
od 4390 zł (z 23% VAT)

od 3855 zł (z 8% VAT)   



Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.hormann.pl

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm,  
2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą.  
Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy  
tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT.  
Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie Decograin znajdą Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU. 
Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie  
do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji,  
w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

Jakość marki 
Hörmann
Made in Germany

Garażowa brama segmentowa  
RenoMatic z napędem  
ProLift 500
• Pełne segmenty o grubości 42 mm 

gwarantują wysoką izolacyjność 
cieplną, dobrą stabilność i cichą 
pracę bramy

• Wymiary promocyjne:  
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
(inne wymiary na zapytanie u partnera 
handlowego)

• Wszystkie powierzchnie po 
wewnętrznej stronie bramy są 
ocynkowane w kolorze srebrnym  
i powlekane lakierem ochronnym

• W komplecie napęd ProLift 500  
z niezawodnym układem 
zabezpieczającym i częstotliwością 
radiową 433 MHz RC oraz dwoma 
2-kanałowymi pilotami

Napęd ProLift 700
• W standardzie mechaniczne 

zabezpieczenie przed 
podważeniem w szynie  
napędu

• Opcjonalnie możliwość 
zastosowania zestawu 
przeciwwłamaniowego RC 2

Klasa przeciwwłamaniowa  
RC 2
• Certyfikowane wyposażenie 

przeciwwłamaniowe zgodne  
z normą  DIN/TS 18194 oraz  
Kryteriami Technicznymi  
ITB

• Tylko do bram z napędem 
ProLift 700, ProMatic lub 
SupraMatic

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

Dopłata 395 zł*

cena bez VAT
486 zł (z 23% VAT)

Dopłata 410 zł*

cena bez VAT
504 zł (z 23% VAT)

443 zł (z 8% VAT)   



Decocolor  
Dark Oak

Decocolor  
Night Oak

RAL 9006,  
białe aluminium

RAL 9007,  
szare aluminium

CH 703, antracytowy  
z efektem metalicznym

RAL 7016,  
antracytowy

RAL 8028,  
brązowy

Decocolor  
Golden Oak

RAL 9016,  
biały

Powierzchnia Woodgrain 
charakteryzuje się 
wytrzymałością i wzorem 
wiernie imitującym strukturę 
drewna ze śladami nacięć 
po pile (na ilustracji  
po lewej w kolorze białym  
RAL 9016).

RenoMatic, przetłoczenia M  
Woodgrain / Decocolor

Lakierowana powierzchnia 
Decocolor dostępna
w 3 dekoracyjnych wzorach 
promocyjnych imitujących 
naturalne drewno (na ilustracji 
po lewej wzór Golden Oak).

RenoMatic, przetłoczenia M 
Woodgrain / Decocolor

tylko 2570 zł*

cena bez VAT
3161 zł (z 23% VAT)

2776 zł (z 8% VAT)   

„Chronimy środowisko, bo dbamy
o przyszłość naszych dzieci. 

Wybieramy drzwi i bramy
przyjazne dla klimatu.“



* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm,  
2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą.  
Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy  
tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT.  
Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie Decograin znajdą Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU. 
Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako
zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji,
w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

CH 9016 Matt deluxe,  
biały

CH 8028 Matt deluxe,  
brązowy

Decocolor  
Golden Oak

Decocolor  
Dark Oak

Decocolor  
Night Oak

CH 703 Matt deluxe,  
antracytowy metaliczny

CH 7016 Matt deluxe,  
antracytowy

CH 9006 Matt deluxe,  
białe aluminium

CH 9007 Matt deluxe,  
szare aluminium

Gładka powierzchnia 
Planar w 6 wyjątkowych, 
matowych kolorach 
Hörmann Matt deluxe 
charakteryzuje się subtelną 
elegancją (na ilustracji  
po lewej kolor CH 703  
Matt deluxe, antracytowy  
z efektem metalicznym).

Lakierowana powierzchnia 
Decocolor dostępna
w 3 dekoracyjnych wzorach 
promocyjnych imitujących 
naturalne drewno (na ilustracji 
po lewej wzór Golden Oak).

RenoMatic, przetłoczenia L  
Planar / Decocolor

„Urzekły nas eleganckie i modne, 
matowe kolory Matt deluxe. 

Idealnie pasują  
do naszego domu.“

RenoMatic, przetłoczenia L 
Planar / Decocolor

tylko 2990 zł*

cena bez VAT
3678 zł (z 23% VAT)

3229 zł (z 8% VAT)   



Diamond Black
(czarny)

Diamond Brown
(brązowy)

Diamond Red
(czerwony)

Diamond Green
(zielony)

Diamond Stone
(kamienny)

Diamond Grey
(szary)

Diamond Anthracite
(antracytowy)

Diamond Basalt
(bazaltowy)

Gładka powierzchnia 
Duragrain w 8 
nowoczesnych kolorach 
gwarantuje niezmiennie 
piękny wygląd bramy  
(na ilustracji po lewej kolor 
Diamond Stone - kamienny).

RenoMatic, przetłoczenia L  
Duragrain

„Jesteśmy przekonani, że ta 
szczególnie odporna  

na zabrudzenia i zarysowania 
powierzchnia to najlepszy wybór.“

Warstwa wierzchnia 
wykonana z wysokiej jakości 
lakieru ochronnego jest 
wyjątkowo wytrzymała  
i odporna na zarysowania 
oraz zabrudzenia. 

RenoMatic, przetłoczenia L 
Duragrain

tylko 3620 zł*

cena bez VAT
4453 zł (z 23% VAT)

3910 zł (z 8% VAT)   



Dopłata        1046 zł*

cena bez VAT
1287 zł (z 23% VAT)

Dopłata           579 zł*

cena bez VAT
712 zł (z 23% VAT)

Napęd ProMatic 
• Z nowoczesnym systemem 

sterowania radiowego BiSecur 

• Dodatkowa wysokość otwarcia 
umożliwiająca wietrzenie garażu

• W komplecie jeden pilot HSE 4 BS 
z uchwytem na klucze

Napęd SupraMatic E
• 75 % szybsze** otwieranie bramy - 

maks. 25 cm/s***

• Inteligentna obsługa za pomocą 
aplikacji BlueSecur

• Komfortowa wentylacja garażu

• Nawet 3-krotnie** jaśniejsze 
oświetlenie LED

• Niskie zużycie prądu w trybie 
standby - poniżej 1 W

Napędy do bram garażowych

System Smart Home 
Hörmann homee Brain

840 zł*

cena bez VAT
1033 zł (z 23% VAT)

Napędy do bram garażowych ProMatic  
do RenoMatic

SupraMatic E  
do RenoMatic

Odbiornik Bluetooth
do obsługi za pomocą smartfona

opcjonalnie za dopłatą  
(HET-BLE)

zintegrowany, możliwość
włączenia i wyłączenia

Cykle (otwórz/zamknij)  
na dobę/godzinę

12 / 5 25 / 10

Siła ciągnienia i nacisku 600 N 650 N
Siła maksymalna 750 N 800 N
Prędkość otwierania maks. 14 cm/s 25 cm/s**
Oświetlenie 1 LED 20 LED

Odbiornik Bluetooth umożliwia obsługę 
napędów za pomocą smartfona  
z aplikacją Hörmann BlueSecur. 
Napęd SupraMatic E jest standardowo 
wyposażony w odbiornik Bluetooth. 
Napęd ProMatic należy za dopłatą  
w taki odbiornik doposażyć.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach  
i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic:  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm,  
2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500; kostka Hörmann homee 
Brain; napęd LineaMatic bez szyny zębatej, RotaMatic 2, VersaMatic 2). 
Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują 
wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez  
podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, 
w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych 
przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów 
handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje 
od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

** W porównaniu z napędem ProMatic serii 3
*** Dotyczy garażowej bramy segmentowej o powierzchni do 7,5 m²,  

w przypadku bram o większych powierzchniach prędkość otwierania 
wynosi maks. 22 cm/s

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie  
do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja  
o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

do bramy RenoMatic
z napędem ProLift 500

do bramy RenoMatic
z napędem ProLift 500



Napędy do bram wjazdowych

System Smart Home 
Hörmann homee Brain

840 zł*

cena bez VAT
1033 zł (z 23% VAT)

Hörmann homee Brain
• Kostka bazowa Hörmann homee Brain  

z systemem radiowym BiSecur do sterowania 
bramą, drzwiami i innymi urządzeniami  
w domu za pomocą aplikacji w sieci domowej 
lub z dowolnego miejsca przez Internet 

• Prosta instalacja 

• Komfortowa obsługa za pomocą aplikacji  
lub sterowania głosowego

• Przydatne funkcje, takie jak wygodne 
scenariusze i łatwa obsługa wielu urządzeń  
za pomocą jednego polecenia

Napędy do bram 
garażowych

Napędy do bram 
wjazdowych

Napędy  
do drzwi

Zamki  
w drzwiach

Bezpieczeństwo
(np. monitoring)

Gniazda 
wtykowe 

z odbiornikiem 
radiowym

Oszczędność 
energii

(np. termostaty 
instalacji 

grzewczej)

Komfort
(np. oświetlenie)

Więcej informacji o Hörmann homee i kompatybilnych produktach 
znajdą Państwo na stronie www.hormann.pl/homee/

Zestaw SK do LineaMatic / RotaMatic / VersaMatic
• fotokomórka jednokierunkowa EL 301 

• lampa sygnalizacyjna LED SLK 24

RotaMatic  
do bram 2-skrzydłowych
• Szerokość skrzydła  

od 1000 mm do 2500 mm

• Ciężar skrzydła maks. 220 kg

• W komplecie jeden pilot HSE 4 BS 
z uchwytem na klucze

VersaMatic  
do bram 2-skrzydłowych
• Szerokość skrzydła  

od 1000 mm do 2000 mm

• Ciężar skrzydła maks. 200 kg

• W komplecie jeden pilot HSE 4 BS 
z uchwytem na klucze

Dopłata   
210 zł*

cena bez VAT
258 zł (z 23% VAT)

LineaMatic 

1250 zł*

cena bez VAT
1538 zł (z 23% VAT)

RotaMatic 2 

2195 zł*

cena bez VAT
2700 zł (z 23% VAT)

VersaMatic 2 

2510 zł*

cena bez VAT
3087 zł (z 23% VAT)

LineaMatic  
do bram przesuwnych
• Maks. szerokość bramy 6000 mm

• Ciężar skrzydła maks. 300 kg  
(dla bram z dolnym prowadzeniem)

• W komplecie jeden pilot HSE 4 BS 
z uchwytem na klucze

• Napęd przeznaczony do bramy 
wyposażonej w szynę zębatą



Pakiet ThermoSafe Hybrid
• Strona zewnętrzna płyty 

drzwiowej z malowanej 
proszkowo stali nierdzewnej 
zapewnia wyjątkową 
sztywność i stabilność 
skrzydła

• Niedostępny dla wzorów   
459, 422 i 454

Pakiet Design
• Ukryte zawiasy  

zapewniają piękny  
wygląd drzwi od wewnątrz

• Elegancka klamka 
wewnętrzna, model Caro  
ze stali nierdzewnej

Drzwi zewnętrzne  
z aluminium ThermoSafe

Wzór 872 Wzór 501 Wzór 504 Wzór 454Wzór 867

Wzór 871 Wzór 189 Wzór 686 Wzór 503 Wzór 422

Wzór 860 Wzór 505Wzór 138 Wzór 502 Wzór 459

7 kolorów promocyjnych bez dopłaty

RAL 9016, matowy, biały

RAL 7030, delikatnie strukturyzowana 
powierzchnia, matowa, kolor szary

RAL 7016, matowy, antracytowy

RAL 7016, delikatnie strukturyzowana 
powierzchnia, matowa, kolor antracytowy

RAL 9007, delikatnie strukturyzowana 
powierzchnia, matowa, szare aluminium

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

CH 607, kasztanowy brąz

• Standardowo w klasie przeciwwłamaniowej 
RC 3

• Aluminiowa płyta drzwiowa o grubości 73 mm  

• Wysokie właściwości izolacyjne - współczynnik 
przenikania ciepła UD nawet 0,87 W/(m²·K)**

• Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty, 
maks. wymiar zewnętrzny ramy 1250 × 2250 mm
(inne wymiary na zapytanie)

Standardowo

RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

Dopłata 803 zł*

cena bez VAT
988 zł (z 23% VAT)

867 zł (z 8% VAT)   

Dopłata 1342 zł*

cena bez VAT
1651 zł (z 23% VAT)

1449 zł (z 8% VAT)   

ThermoSafe 
bez przeszklenia

10175 zł*

cena bez VAT
12515 zł (z 23% VAT)

10989 zł (z 8% VAT)   

ThermoSafe 
z przeszkleniem

10910 zł*

cena bez VAT
13419 zł (z 23% VAT)

11783 zł (z 8% VAT)   



RAL 9016, matowy, biały

RAL 7030, delikatnie strukturyzowana 
powierzchnia, matowa, kolor szary

RAL 7016, delikatnie strukturyzowana
powierzchnia, matowa, kolor antracytowy

CH 703, delikatnie strukturyzowana
powierzchnia, matowa, kolor antracytowy 
z efektem metalicznym

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi ThermoSafe: wymiar RAM  
do 1250 x 2250 mm; drzwi ThermoComfort bez naświetla bocznego, wymiar RAM do 1150 x 2250 mm). Inne konfiguracje produktów  
dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT.  
Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy 
zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021  
do 31.12.2021 r.

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 × 2180 mm. 

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako  
zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji,
w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

• Aluminiowa płyta drzwiowa o grubości 73 mm 

• Wysokie właściwości izolacyjne - współczynnik 
przenikania ciepła UD nawet 1,0 W/(m²·K)**

• Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty,  
maks. wymiar zewnętrzny ramy 1150 x 2250 mm

Drzwi zewnętrzne z aluminium  
ThermoComfort

ThermoComfort 
bez naświetla bocznego

8810 zł*

cena bez VAT
10836 zł (z 23% VAT)

9515 zł (z 8% VAT)   

4 kolory promocyjne bez dopłaty

Wzór 860 Wzór 502Wzór 501 Wzór 503 Wzór 504



Na życzenie promocyjne drzwi zewnętrzne  
Thermo65 oferujemy za dopłatą również w kolorze 
Hörmann Matt deluxe dopasowanym do bramy 
RenoMatic (patrz strona 4).

Dopłata 630 zł*

cena bez VAT
775 zł (z 23% VAT)

680 zł (z 8% VAT)   

Wzór 015Wzór 010 Wzór 515

Wzór 700S Wzór 810S Wzór 900S

Wzór 700A Wzór 750F

• Stalowa płyta drzwiowa 65 mm 

• Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik 
przenikania ciepła UD nawet 0,87 W/(m²·K)**

• Klasa przeciwwłamaniowa RC 2  
(z wyjątkiem wzoru 700A oraz 750F)

• Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty,  
wymiar zewnętrzny ramy maks. 1250 x 2250 mm,  
min. 875 x 1875 mm

Drzwi zewnętrzne  
Thermo65

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi Thermo65: wymiar RAM  
do 1250 x 2250 mm; drzwi ISOPRO w wymiarach znormowanych RAM 1000 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm lub 1150 x 2200 mm).  
Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów.  
Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.  
W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji 
promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 × 2180 mm. 

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako 
zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji,
w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

Thermo65 
wzór 010, 015, 515

od 5135 zł*

cena bez VAT
od 6316 zł (z 23% VAT)

od 5546 zł (z 8% VAT)   

Thermo65 
wzór 700S, 810S, 900S

od 6290 zł*

cena bez VAT
od 7737 zł (z 23% VAT)

od 6793 zł (z 8% VAT)   

Thermo65 
wzór 700A, 750F

od 5240 zł*

cena bez VAT
od 6445 zł (z 23% VAT)

od 5659 zł (z 8% VAT)   

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

3 okleiny promocyjne 

Kolory promocyjne bez dopłaty
dla drzwi Thermo65 i ISOPRO

RAL 9016, biały

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

RAL 9006, białe aluminium

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

CH 907, szare aluminium (tylko Thermo65)

Drzwi ISOPRO 

Dopłata 574 zł*

cena bez VAT
706 zł (z 23% VAT)

620 zł (z 8% VAT)   

Drzwi Thermo65 

Dopłata 630 zł*

cena bez VAT
775 zł (z 23% VAT)

680 zł (z 8% VAT)  

RAL 9007, szare aluminium (tylko ISOPRO)



ISOPRO 
bez przeszklenia

od 3569 zł*

cena bez VAT
od 4390 zł (z 23% VAT)

od 3855 zł (z 8% VAT)   

Wzór IP 700S Wzór IP 780SWzór IP 770S Wzór IP 810S

Przeszklenie typu  
„lustro weneckie” 
• Tylko wzór 700N i 810N

Drzwi zewnętrzne ISOPRO

Wzór IP 010 Wzór IP 020SWzór IP 015 Wzór IP 410S1)

Dopłata 408 zł*

cena bez VAT
502 zł (z 23% VAT)

441 zł (z 8% VAT)   

ISOPRO 
z przeszkleniem

od 3927 zł*

cena bez VAT
od 4830 zł (z 23% VAT)

od 4241 zł (z 8% VAT)  

• Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą 
termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU

• Ościeżnica aluminiowa, profil A5

• Standardowo z kompletem klamek ze stali  
nierdzewnej z rozetami lub pochwytem HB 38-2  
ze stali nierdzewnej, bez dopłaty

• Możliwość otwierania na zewnątrz bez dopłaty

• Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania 
ciepła UD nawet 0,88 W/(m²·K)**

• Wymiary promocyjne: zewnętrzny wymiar ramy RAM  
1000 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm lub 1150 x 2200 mm

1) Wzór 410S jest niedostępny w okleinach drewnopodobnych Decograin

Wzór IP 790SWzór IP 730S

Wyposażenie  
przeciwwłamaniowe  
w klasie RC 2 RC 2

Bezpieczeństwo 
potwierdzone 

badaniami

Pakiet black.edition
• Dla wzoru 700S

• Uchwyt HB 38-2,  
klamka wewnętrzna,  
rozeta wkładki  
patentowej, nakładki  
zawiasów i rama  
przeszklenia w kolorze czarnym

• Inne wzory na zapytanie

Dopłata 546 zł*

cena bez VAT
672 zł (z 23% VAT)

590 zł (z 8% VAT)   

Do drzwi bez przeszklenia 

Dopłata 179 zł*

cena bez VAT
220 zł (z 23% VAT)

193 zł (z 8% VAT)   

Do drzwi z przeszkleniem  

Dopłata 356 zł*

cena bez VAT
438 zł (z 23% VAT)

384 zł (z 8% VAT)  



Wskazówka:  
elementy boczne można zastosować do drzwi ISOPRO 
otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz oraz do drzwi Edition46 
otwieranych tylko do wewnątrz!

• Stalowa płyta drzwiowa 46 mm

• Współczynnik przenikania ciepła UD  
nawet 1,1 W/(m²·K)**

• Komplet klamek lub okucia gałka/klamka  
ze stali nierdzewnej

• Otwierane tylko do wewnątrz

• Drzwi wykonywane na wymiar  
bez dopłaty, wymiar zewnętrzny ramy  
maks. 1250 x 2250 mm,  
min. 700 x 1875 mm

Do drzwi ISOPRO i Edition46 

Wymiar znormowany  
RAM 400 x 2100 mm  
RAM 400 x 2200 mm

• kolor biały RAL 9016  
2056 zł* bez VAT  
2529 zł z 23% VAT / 2220 zł z 8% VAT

• pozostałe kolory promocyjne  
2383 zł* bez VAT  
2931 zł z 23% VAT / 2574 zł z 8% VAT

• 3 okleiny promocyjne   
2487 zł* bez VAT  
3059 zł z 23% VAT / 2686 zł z 8% VAT

Możliwe rodzaje szyb:  
– szyba przezroczysta  
– szyba Satinato

Drzwi zewnętrzne  
Edition46

Element boczny

6 kolorów promocyjnych bez dopłaty dla drzwi Edition46

Edition46

RAL 9016, biały

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

RAL 9006, białe aluminium CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

CH 907, szare aluminium 

Element boczny 

opcjonalnie
Dopłata za klasę RC 2
do elementu bocznego
• Tylko do ISOPRO

RC 2
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

Dopłata 455 zł*

cena bez VAT
560 zł (z 23% VAT)

491 zł (z 8% VAT)  

Element boczny do drzwi
ISOPRO i Edition46 

od 2056 zł*

cena bez VAT
od 2529 zł (z 23% VAT)

od 2220 zł (z 8% VAT)   

Edition46 

2888 zł*

cena bez VAT
3552 zł (z 23% VAT)

3119 zł (z 8% VAT)   



• Powierzchnia strukturalna Pearlgrain

• 3 kolory w jednej cenie

• Wymiary promocyjne:  
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm i 2500 × 2125 mm

Brama uchylna  
Pearl

Brama uchylna
Pearl

tylko 1040 zł*

cena bez VAT
1279 zł (z 23% VAT)

1123 zł (z 8% VAT)   
Kolory promocyjne dla bramy 
uchylnej Pearl

RAL 9016, biały

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

• Drzwi wewnętrzne idealne do kotłowni

• Odporność ogniowa EI230 zgodnie z PN-EN 1634-1 

• Stalowa płyta drzwiowa 45 mm z 2-stronną przylgą

• Ościeżnica kątowa, stalowa, 4-stronna

• Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i zagruntowane  
proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016

• W komplecie uszczelka, 1 zawias konstrukcyjny,  
1 zawias sprężynowy, zamek oraz komplet  
przeciwpożarowych klamek z tworzywa sztucznego  
w kolorze czarnym

• Wymiary i ceny promocyjne (wymiary w świetle przejścia): 
- 800 x 2000 mm: 829 zł* bez VAT  
  1020 zł z 23% VAT / 895 zł z 8% VAT 

- 900 x 2000 mm: 839 zł* bez VAT  
  1032 zł z 23% VAT / 906 zł z 8% VAT 

- 1000 x 2000 mm: 913 zł* bez VAT  
  1123 zł z 23% VAT / 986 zł z 8% VAT 

Drzwi przeciwpożarowe 
EI230 HPL30 A-1

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi Edition46: wymiar RAM do 1250 x 2250 mm,  
element boczny do drzwi ISOPRO i Edition46: 400 x 2100 mm lub 400 x 2200 mm; drzwi przeciwpożarowe EI230 HPL30 A-1: 800 x 2000 mm,  
900 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm; uchylna brama garażowa Pearl z obsługą ręczną: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm).  
Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT.  
Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować  
stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r. 

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia  
umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne  
na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

minimum 30 minut

Drzwi ognioodporne

EI²30
Drzwi  

HPL30 A-1 

od 829 zł*

cena bez VAT
od 1020 zł (z 23% VAT)

od 895 zł (z 8% VAT)   



Płyta drzwiowa 
z przylgą
z eleganckimi prostymi
krawędziami

Płyta drzwiowa 
bez przylgi
i ukryte zawiasy zapewniają
perfekcyjny wygląd drzwi

Drzwi wewnętrzne  
BaseLine /  
DesignLine Concepto

7 kolorów Duradecor do drzwi 
BaseLine bez dopłaty

RAL 9016, biały

RAL 7035, jasnoszary

RAL 7037, szary stalowy

Biały szczotkowany

Biały szczotkowany, poprzeczny układ słojów

Dąb sękaty**

Dąb sękaty**, poprzeczny układ słojów

• Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa wypełniona 
wysokiej jakości otworowaną płytą wiórową, z przylgą lub  
w wykonaniu bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, 
ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej,  
model Linea

• Do wyboru z otworem na klucz lub bez otworu
• BaseLine z niezwykle odporną na uderzenia powierzchnią 

Duradecor w 7 kolorach promocyjnych; DesignLine  
z ultarmatową powierzchnią Duradecor w 5 kolorach 
promocyjnych

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.  
Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.
* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (wewnętrzne drzwi drewniane BaseLine oraz DesignLine Concepto). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą.  

Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.  
W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r. 

** Bez zabezpieczenia krawędzi 4Protect

Wymiary promocyjne:
– drzwi przylgowe

szerokości płyty drzwiowej:  
649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm

– drzwi bezprzylgowe
szerokości płyty drzwiowej:  
623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm

Grubość ściany:
– drzwi przylgowe 80 - 140 mm
– drzwi bezprzylgowe 100 - 140 mm

NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI

BaseLine 
drzwi przylgowe

od 1040 zł*

cena bez VAT
od 1279 zł (z 23% VAT)

od 1123 zł (z 8% VAT)   

BaseLine  
drzwi bezprzylgowe  

z ukrytymi zawiasami

od 1350 zł*

cena bez VAT
od 1661 zł (z 23% VAT)

od 1458 zł (z 8% VAT)   

Jakość marki 
Hörmann
Made in Germany



Dopłata 515 zł*

cena bez VAT
633 zł (z 23% VAT)

556 zł (z 8% VAT)   

Pakiet black.edition
• Do drzwi promocyjnych  

z przylgą
• Klamki, zawiasy, blacha 

zaczepowa i czoło zamka 
magnetycznego w kolorze 
czarnym, matowym RAL 9005

Dopłata 294 zł*

cena bez VAT
362 zł (z 23% VAT)

318 zł (z 8% VAT)   

Dopłata 126 zł*

cena bez VAT
155 zł (z 23% VAT)

136 zł (z 8% VAT)   

Pakiet Planar
• Do drzwi promocyjnych  

z przylgą i bez przylgi 
• Klamki Linea Planar ze stali 

nierdzewnej z rozetą zlicowaną 
z płytą drzwiową

• Wersja w kolorze  
czarnym na zapytanie

Rama Kerto
• Do drzwi promocyjnych  

z przylgą i bez przylgi
• Zwiększa odporność skrzydła 

drzwiowego na wypaczanie 
związane z różnicą temperatur  
i wilgotności powietrza

Dopłata 410 zł*

cena bez VAT
504 zł (z 23% VAT)

443 zł (z 8% VAT)   

Pakiet black.edition
• Do drzwi promocyjnych  

bez przylgi
• Klamki, ukryte zawiasy,  

blacha zaczepowa i czoło 
zamka magnetycznego  
w kolorze czarnym, matowym 
RAL 9005

Więcej informacji o ofercie drzwi 
pokojowych znajdą Państwo na stronie 
www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/
drzwi/drzwi-pokojowe/ 

Powierzchnia ultramatowa, 
kolor biały

Powierzchnia ultramatowa, 
kolor jasnoszary

Powierzchnia ultramatowa, 
kolor antracytowy

Powierzchnia ultramatowa, 
kolor brązowoszary

Powierzchnia ultramatowa, 
kolor szary stalowy

Grubość ściany do 320 mm

BaseLine

Dopłata 190 zł*

cena bez VAT
234 zł (z 23% VAT)

205 zł (z 8% VAT)      

DesignLine Concepto  

Dopłata 210 zł*

cena bez VAT
258 zł (z 23% VAT)

227 zł (z 8% VAT)   

DesignLine Concepto 
drzwi przylgowe

od 1730 zł*

cena bez VAT
od 2128 zł (z 23% VAT)

od 1868 zł (z 8% VAT)   

DesignLine Concepto  
drzwi bezprzylgowe  

z ukrytymi zawiasami

od 2310 zł*

cena bez VAT
od 2841 zł (z 23% VAT)

od 2495 zł (z 8% VAT)   
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Na naszych usługach można polegać

Termomodernizacja 
z dofinansowaniem
Budując czy remontując z bramami i drzwiami 
wejściowymi firmy Hörmann, dbasz nie tylko 
o środowisko oraz bezpieczeństwo i piękno 
Twojego domu, ale także o domowy budżet.

Na zakup naszych segmentowych bram garażowych 
oraz stalowych i aluminiowych drzwi zewnętrznych  
uzyskać można dofinansowanie z programu  
Czyste Powietrze.

Ich współczynnik przenikania ciepła nie przekracza bowiem 1,3 W/(m²·K). Zależy on jednak od wymiarów  
i wyposażenia dodatkowego. Dlatego, aby dokładnie określić ten parametr, po wybraniu konkretnej bramy  
czy drzwi prosimy udać się do najbliższego przedstawiciela firmy Hörmann. 

Szczegółowe zasady programu Czyste Powietrze znajdują się na www.czystepowietrze.gov.pl

Profesjonalne doradztwo Pomiar na miejscu Fachowy montażDemontaż i ekologiczna 
utylizacja


