
UȘI DE INTRARE ÎN CAMERĂ
NOU. Uși de mansardă din oțel și uși din sticlă cu design de ușă de mansardă



2 CUPRINS



Motive bune în 
favoarea ușilor de 
intrare în cameră.
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Responsabilitate de generații
Întreprinderea familială Hörmann are o experiență de specialist în elemente de construcție 

de peste 85 de ani. Acest lucru obligă generațiile anterioare, prezente și viitoare. Tocmai de 

aceea responsabilitatea față de mediu joacă un rol atât de important pentru noi. În acest scop, 

dezvoltăm soluții inovatoare pentru produse durabile și o inteligentă protecție a mediului.

4 MOTIVE TEMEINICE



„TREBUIE SĂ MUNCEȘTI DIN GREU PENTRU A CÂȘTIGA 

UN BUN RENUME.” 

August Hörmann 

În spiritul fondatorului său, marca Hörmann reprezintă astăzi 

promisiunea unei calități superioare și se numără printre cei mai 

de succes furnizori din Europa, în domeniul elementelor de 

construcție. Prin rețeaua sa amplă, internațională, de distribuție 

și service, Hörmann reprezintă partenerul dumneavoastră 

puternic, pentru elemente de construcție de calitate superioară.

SILVICULTURĂ SUSTENABILĂ.  La procurarea materiei prime 

din lemn, punem mare valoare pe lemnul din pădurile gestionate 

în mod durabil. Responsabilitatea noastră: materia primă din 

lemn ecologică și regenerabilă ar trebui, de asemenea, să fie 

disponibilă în cantități suficiente pentru generațiile viitoare, astfel 

încât pădurile să își poată îndeplini funcțiile ecologice și sociale.

100 % NEUTRU CLIMATIC.  Hörmann oferă un bun exemplu: 

Ne acoperim nevoile energetice în Germania din 100 % energie 

verde. Împreună cu un sistem inteligent și certificat de 

gestionare a energiei, corespondența neutră din punct de vedere 

al emisiilor de CO2, precum și reciclarea materialelor valoroase, 

peste 40000 de tone de CO2 sunt economisite anual. În mod 

suplimentar, compensăm emisiile ce nu pot fi evitate din urma 

producției ușilor de intrare în cameră cu până la 100 % prin 

promovarea proiectelor de energie eoliană și reîmpădurire 

în cooperare cu ClimatePartner. Astfel, toate ușile de intrare 

în cameră Hörmann sunt marcate cu eticheta „neutru climatic”.

Mai multe informații se găsesc la adresa  

www.hoermann.de/umwelt

Folosim energie verde 100% cu

Eticheta pentru energie 

verde de la asociațiile 

de med iu germane
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Calitate garantată fabricată 
în Germania
Compania de familie Hörmann oferă toate elementele de construcție și modernizare 

importante dintr-o singură sursă. Acestea sunt fabricate în uzine foarte specializate, 

după cele mai noi standarde ale tehnicii. În plus, angajații noștri cu înaltă calificare 

lucrează în mod intens la noi proiecte, fiind preocupați de un progres continuu al 

produselor și de îmbunătățirea detaliilor. Astfel apar brevete și inovații pe piață.
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DURABILITATE GARANTATĂ.  Construcția ușilor este 

concepută și produsă de compania Hörmann. Teste 

de lungă durată, efectuate în condiții reale, garantează 

calitatea deosebită a produselor de serie sofisticate, 

marca Hörmann. Din acest motiv și datorită unei asigurări 

a calității fără compromis, puteți să vă bucurați ani de zile 

de o ușă interioară Hörmann și alegeți literalmente  

„o ușă pentru o viață” pentru locuința dumneavoastră.

TÂMPLĂRIE DE CALITATE, CARE CONVINGE. 

Pentru construcția de uși și tocuri folosim numai 

materiale pe bază de lemn de înaltă calitate. Conexiunile 

prin înșurubare garantează o potrivire extraordinară și un 

aspect al tocului fără spații de îmbinare. Ranforsările 

cadrelor în blatul ușii și feroneria robustă a ușii asigură 

o stabilitate și o rezistență înalte. Tehnica proprie, 

modernă, de construcție pentru suprafețele Duradecor 

convinge prin calitate înaltă constantă, și o rezistență 

la șocuri cu până la 48 % mai mare decât suprafețele 

CPL testate ale altor producători.
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Formă și design de  
o calitate vizibil înaltă
Descoperiți-vă stilul de amenajare! Doriți uși de intrare în cameră, care se integrează în mod 

armonios în locuința dumneavoastră? Atunci suprafața Duradecor vă va convinge – cu culorile 

briliante, decoruri de lemn perfect modelate sau reliefări expresive. În plus, puteți alege dintr-o 

varietate de suprafețe lăcuite și furniruite din lemn natural. Sau vă puteți proiecta propria ușă 

de intrare în cameră cu ajutorul filmului de acoperire care poate fi aplicat. Mai personalizat 

de atât nu se poate!
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Protecția pentru canturi 4Protect pentru uși nefălțuite și fălțuite cu canturi drepte și aspect 
fără îmbinări

Duradecor
cea mai mare  
rezistență la șocuri

FOARTE PUȚIN SENSIBILĂ ÎN PERMANENȚĂ.  

Cu o rezistență la șocuri cu 48 % în medie mai mare, 

suprafața Duradecor de înaltă calitate este net superioară 

suprafețelor CPL ale altor producători. În plus, este 

deosebit de ușor de întreținut, rezistentă la căldură 

și aproape la fel de robustă ca un blat de bucătărie.

Protecție pentru 
canturi 4Protect

CANTURI REZISTENTE.  Protecția pentru canturi 

4Protect pentru uși nefălțuite și fălțuite cu canturi drepte 

convinge printr-o rezistență mare la șocuri, abraziuni 

și zgâriere. Astfel, multe uși cu suprafețe Duradecor sunt 

protejate optim împotriva solicitărilor zilnice.

ALB PERFECT.  Pentru toate ușile cu suprafață 

Duradecor albă, cantul fălțuit este special lăcuit pentru  

un aspect fără îmbinări. În plus, protecția pentru canturi 

drepte 4Protect conferă o trecere către blatul ușii fără 

aspect de îmbinare. Astfel vă puteți bucura de un aspect 

alb, continuu, al ușii, fără canturi care să deranjeze, cum 

se întâmplă la ușile convenționale.

➔ Mai multe informații despre protecția pentru canturi 

4Protect puteți găsi la pagina 87.
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Tocuri pentru o durată  
de viață lungă
Tocurile noastre de înaltă calitate din lemn și oțel vă oferă o dublă bucurie în locuința 

dumneavoastră: tocurile sunt bine proporționate, au un aspect elegant și contribuie astfel  

la un sentiment de bunăstare corespunzător. Simultan, tocurile sunt extrem de longevive. 

Construcția acestora de înaltă calitate și robustă le face foarte puțin sensibile și rămân ușor 

de întreținut pe termen lung.
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TOCURI DE OȚEL ROBUSTE VARIOFIX.  

Pe lângă tocurile standard din lemn, beneficiați 

și de toate ușile noastre de interior cu tocuri din 

oțel VarioFix vopsite în câmp electrostatic. 

Îmbinările de colț sunt de o calitate superioară 

și șlefuite plan, astfel încât, spre deosebire de 

tocurile din lemn, nicio fantă nu poate fi văzută 

în zona colțului. Construcția robustă a tocurilor 

poate face față unei coliziuni cu o mașină  

de jucărie sau cu un aspirator și garantează  

o echidistanță a spațiului de îmbinare pentru 

ușile nefălțuite, deoarece nu se mai deformează 

după montare. Prin galvanizarea de înaltă 

calitate, apa pentru curățare nu deteriorează 

tocul.

➔ Mai multe informații puteți găsi la pagina 89.

TOCURI DE LEMN DE ÎNALTĂ CALITATE. 

Raza canturilor bine proporționate de 3 mm  

convinge printr-un aspect modern 

dreptunghiular și o finisare a canturilor fără 

aspect de îmbinare. Placa de căptușeală  

groasă de 25 mm asigură o stabilitate 

dimensională înaltă și, prin intermediul 

suprafeței de înaltă calitate Duradecor ,  

tocul este în mod special rezistent la șocuri  

și zgârieturi. 

➔ Mai multe informații puteți găsi  

de la pagina 74.
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Uși cu funcții speciale și accesorii68

Descoperiți noul  
confort rezidențial
Doriți o ușă de intrare în cameră de înaltă calitate într-un stil clasic sau modern –  

cu vitrare pe suprafață mare, accente elegante sau design cool ca pentru uși de mansardă? 

Hörmann vă oferă exact ușa interioară potrivită pentru dumneavoastră și amenajarea dorită.

DesignLine30

ClassicLine44

GlassLine52

Uși culisante62

Uși de mansardă din oțel ■ NOU58

DesignLine Concepto

BaseLine14

26
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ATEMPORALĂ ȘI ELEGANTĂ. Prețuiți caracterul antrenant 

al locuinței dumneavoastră? Atunci modelele de uși din seria 

BaseLine sunt alegerea potrivită. Modelul pentru blatul ușii nefălțuit 

sau fălțuit, combinat cu culoarea preferată a dumneavoastră, 

creează o atmosferă familiară care invită la relaxare. Descoperiți 

toate posibilitățile pe paginile următoare.

➔ Mai multe informații despre modele de uși puteți găsi 

la pagina 86.

BaseLine

Nefălțuit, 1 canat

Fălțuit, 1 canat

Nefălțuit, 2 canaturi Nefălțuit, ușă culisantă

Fălțuit, 1 canat 
cu vitrare DIN LA

Nefălțuit, 1 canat 
cu vitrare LA 11

Fălțuit, 2 canaturi 

PAGINA 14/15. Ușă din lemn fălțuită BaseLine, Duradecor lac alb, clanță Linea oțel inoxidabil mat

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită BaseLine, Duradecor lac alb, clanță Linea oțel inoxidabil mat

Modele de uși

Fălțuit cu canturi 
rotunde

Fălțuit cu canturi drepte

Nefălțuit
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Protecție pentru 
canturi 4Protect

Duradecor
cea mai mare rezistență 
la șocuri

DURADECOR LUCIOS. Suprafața cea mai rezistentă la șocuri 

mecanice Duradecor reprezintă alegerea potrivită pentru locuința 

dumneavoastră. Fie că preferați un lac nobil alb, gri modern sau  

un decor familial din lemn –  aici găsiți sigur o ușă de intrare în cameră 

pe gustul dumneavoastră. Ușile nefălțuite și fălțuite cu canturi drepte  

cu suprafața Duradecor lăcuită alb, gri deschis, gri prăfuit, alb  

cu suprafață neuniformă și frasin alb sunt furnizate în mod standard  

cu protecție pentru canturi 4Protect de înaltă calitate.

➔ Mai multe informații despre suprafața Duradecor și despre protecția 

pentru canturi 4Protect puteți găsi la pagina 9.

CULORI ȘI DECORURI

Lac alb RAL 9016 Gri deschis RAL 7035

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Suprafața neuniformă albă Suprafață neuniformă gri deschis

Frasin alb Arțar canadian Fag francez

STÂNGA. Uși din lemn nefălțuite BaseLine, Duradecor gri prăfuit RAL 7037,  
canturi contrastante 4Protect în negru, clanță Linea Planar black.edition

Din motive tehnice, culorile și decorurile tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate.
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Duradecor
cea mai mare rezistență 
la șocuri

Protecție pentru 
canturi 4Protect

DURADECOR STRUCTURAT. Această suprafață îmbină senzația 

lemnului natural și confortul îngrijirii într-un mod stilat și înțelept. 

Gradientul lemnului este reliefat în blatul ușii și face structura 

caracteristică lemnului palpabilă. Ușile nefălțuite și fălțuite cu canturi 

drepte cu suprafața Duradecor alb periat sunt furnizate în mod standard 

cu protecție pentru canturi 4Protect de înaltă calitate. 

➔ Mai multe informații despre suprafața Duradecor și despre protecția 

pentru canturi 4Protect puteți găsi la pagina 9.

Stejar gri*

Stejar spaniol*

Stejar alb*

Nuc

Stejar sălbatic*

Acacia italiană

Stejar roșu*

Stejar cu sare periatPin periatAlb periat*  ■ NOU

TEXTURI

STÂNGA. Uși din lemn nefălțuite BaseLine, Duradecor stejar sălbatic în textură lungitudinală, 
canturi contrastante 4Protect în negru, clanță Linea Planar black.edition

* Și în gradient longitudinal

Din motive tehnice, decorurile tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate.
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lăcuire briliantă

RAL la alegere

LAC NATURAL.  Uși din lemn cu suprafețe lăcuite arată deosebit de 

rafinat și de înaltă calitate. Lăcuirea uniformă a elementelor complete – 

tocuri și blat de ușă cu placă de bază Duradecor – asigură o suprafață 

uniformă, un asepct fără îmbinări la nivelul canturilor, precum și un efect 

de culoare bogat și strălucitor. Pentru ușa dumneavoastră de intrare 

în cameră individuală aveți la dispoziție fiecare culoare RAL. Proiectați-vă 

locuința așa cum doriți!

Alb trafic RAL 9016 Alb pur RAL 9010

Gri antracit RAL 7016 Negru profund RAL 9005  ■  NOUGri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

CULORI PREFERENȚIALE

STÂNGA. Ușile din lemn nefălțuite BaseLine, lac natural alb trafic RAL 9016, clanță Linea 
oțel inoxidabil mat

Gri deschis RAL 7035

Din motive tehnice, culorile tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate.
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FURNIR DIN LEMN NATURAL. Natural, comod, unic – Furnirele din lemn 

natural Hörmann sunt produse din arbori prețioși și sunt adevărate unicate.

* Și în gradient longitudinal

Arțar*

Limba care poate fi lăcuit

Stejar alpin cu lac mat

Fag*

Stejar de munte Reziduu din lemn de stejar,  
uns cu ulei

Frasin

Stejar american*

Nuc american* Limba

Stejar noduros*

Stejar pătat

Macore Mahon

FURNIRE

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită BaseLine, furnir din lemn natural stejar noduros în gradient 
longitudinal, clanță Linea oțel inoxidabil mat

Din motive tehnice, furnirele tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate.
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Protecție pentru 
canturi 4Protect

Duradecor
cea mai mare rezistență 
la șocuri

Numai la Hörmann

DesignLine Concepto este alegerea perfectă pentru 

un stil de amenajare modern. Cinci culori în trend 

se întâlnesc pe trei suprafețe Duradecor elegante. 

În acest fel, puteți implementa în mod convingător 

concepte de amenajare ale spațiului în locuința 

dumneavoastră – și chiar extrem de conștient de stil. 

Toate modelele de uși sunt furnizate în mod standard 

cu protecție pentru canturi 4Protect de înaltă calitate. 

➔ Mai multe informații despre suprafața Duradecor 

și despre protecția pentru canturi 4Protect puteți găsi 

la pagina 9

Ardezie 
Pentru un design modern și, în același timp, 
confortabil, recomandăm această suprafață 
structurată. Contrastul lumini-umbre de pe 
structura reliefată transmite o iluminare foarte 
plăcută și naturală. Această variantă este, 
de asemenea, disponibilă ca ușă din sticlă.

Ultramat 
Suprafețele speciale satinate, nobile, conving 
optic, precum și tactil, la cel mai înalt nivel. 
Ultramat îmbină o rezistență crescută împotriva 
amprentelor digitale și murdăriei cu un nivel 
de mat inaccesibil anterior.

Pânză 
Cu structura sa fină, palpabilă, armonizează 
suprafețele din pânză în mod special cu tonurile 
lemnoase și se potrivește cu un stil de 
amenajare sofisticat, rustic-modern. În același 
timp, suprafața este robustă și ușor de întreținut. 
Suprafață din pânză este disponibilă ca alegere, 
de asemenea, ca ușă din sticlă. 

DesignLine Concepto

SUPRAFEȚE

STÂNGA. Ușă din lemn nefălțuită DesignLine Concepto,  
adrezie gri prăfuit RAL 7037, clanță Linea black.edition

Modele de uși

Fălțuit cu canturi rotunde

Fălțuit cu canturi drepte

Nefălțuit

Din motive tehnice, suprafețele printate  
nu corespund întotdeauna realității.
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Alb trafic

Gri luminos

Gri prăfuit  ■ NOU

DesignLine Concepto
Ultramat

DesignLine Concepto
Ardezie

CenceptoGlass
Ardezie

DesignLine Concepto
Pânză

CenceptoGlass
Pânză

DesignLine Concepto
Ardezie

CenceptoGlass
Ardezie

DesignLine Concepto
Pânză

CenceptoGlass
Pânză

DesignLine Concepto
Ultramat

DesignLine Concepto
Ardezie

CenceptoGlass
Ardezie

DesignLine Concepto
Pânză

CenceptoGlass
Pânză

DesignLine Concepto
Ultramat

DREAPTA. Ușă de lemn fălțuită DesignLine Concepto, pânză, antracit, clanță Karee black.edition și 
ușă din sticlă ConceptoGlass, pânză, antracit, set de feronerie Purista black.edition 
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Antracit

Gri maroniu

DesignLine Concepto
Ultramat

DesignLine Concepto
Ardezie

CenceptoGlass
Ardezie

DesignLine Concepto
Pânză

CenceptoGlass
Pânză

DesignLine Concepto
Ultramat

DesignLine Concepto
Ardezie

CenceptoGlass
Ardezie

DesignLine Concepto
Pânză

CenceptoGlass
Pânză

Din motive tehnice, culorile și texturile tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate.
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Stripe 15
Duradecor
Lac alb RAL 9016

Stripe 15
Duradecor
Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Ușă din sticlă cu aspect 
identic GrooveGlass 15/5
suprafață din sticlă clară (sticlă 
securizată întărită cu un singur 
strat) cu model mat (imprimare 
serigrafică)

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită DesignLine Stripe 15,  
Duradecor lac alb, clanță Linea oțel inoxidabil mat

Modele de uși

Fălțuit cu canturi drepte

Nefălțuit

Lac alb RAL 9016

Gri prăfuit RAL 7037   
■ NOU

Duradecor luciosModelul Stripe cu caneluri în relief vă oferă un design 

decent și totuși acel ceva extra. Ușile nefălțuite și 

fălțuite cu canturi drepte sunt furnizate în mod 

standard cu protecție pentru canturi 4Protect de 

înaltă calitate.

➔ Mai multe informații despre suprafețe și culori 

puteți găsi în capitolul BaseLine la pagina 19.

DesignLine Stripe 15
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GROOVE. Modelul Groove, prin îmbinările încastrate 

de la nivelul blatului ușii și a lăcuirii de înaltă calitate, 

reprezintă o alegere elegantă și atrăgătoare. Pentru 

combinația perfectă dintre lemn și ușile din sticlă,  

vă oferim modele din seria DesignLine Groove, 

precum și uși cu aspect identic cu cel al ușilor  

din sticlă.

➔ Mai multe informații despre suprafețe și culori 

puteți găsi în capitolul BaseLine la pagina 23.

DesignLine Groove

GrooveGlass 14
suprafață de sticlă mată (sticlă 
securizată întărită cu un singur 
strat, sablare) cu model clar

GrooveGlass 14
suprafață de sticlă clară (sticlă 
securizată întărită cu un singur 
strat) cu model mat (sablare)

Groove 14
Lac natural
Alb trafic RAL 9016

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită DesignLine Groove 50, lac natural negru profund RAL 9005, 
clanță Linea oțel inoxidabil mat

Modele de uși

Fălțuit cu canturi rotunde

Fălțuit cu canturi drepte

Nefălțuit

Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Alb pur RAL 9010

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU

Lac natural
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Toate ușile din lemn în lac natural, alb trafic RAL 9016

GrooveGlass 29
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Groove 31 Groove 34 Groove 39

GrooveGlass 20
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, 
sablare, cu model clar

Groove 21 Groove 22Groove 20

Groove 13 Groove 15 GrooveGlass 15/5 
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Groove 3 GrooveGlass 13
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

GrooveGlass 20
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

GrooveGlass 29
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)
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Groove 16 GrooveGlass 16
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Groove 18 Groove 19

Groove 49 Groove 50 Groove 51Groove 44

GrooveGlass 23
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Groove 27 Groove 29Groove 23

GrooveGlass 15/5 
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (imprimare 
serigrafică)

GrooveGlass 23
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

GrooveGlass 50
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)
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Groove 78 Groove 85 Groove 86

Groove 88 Groove 89 Groove 92 Groove 93

Groove 87

Groove 53 Groove 54 Groove 55 Groove 56GrooveGlass 51
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Toate ușile din lemn în lac natural, alb trafic RAL 9016

DREAPTA. Ușă din lemn fălțuită DesignLine Groove 85, lac natural alb trafic RAL 9016, 
clanță Linea oțel inoxidabil mat

GrooveGlass 85
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar
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STEEL. Aplicațiile cu aspect de oțel inoxidabil  

în cadrul modelelor Steel contribuie la un design 

modern.

PLAIN. Prin inserții și aplicații coplanare cu blatul  

se conferă modelului Plain accente elegante. Pentru 

un design al ușii modern și elegant primiți inserții  

în 4 variante: oțel inoxidabil   și, nou, în negru  , 

bronz  , auriu  .

➔ Mai multe informații despre suprafețe, culori și decoruri puteți 

găsi în capitolul BaseLine de la pagina 19.

DesignLine Steel
DesignLine Plain

Lac alb RAL 9016

Gri deschis RAL 7035

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Suprafața neuniformă albă

Suprafață neuniformă 
gri deschis

Frasin alb

Arțar canadian

Fag francez

Alb trafic RAL 9016

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

Gri antracit RAL 7016

Stejar gri

Stejar alb

Stejar sălbatic

Stejar roșu

Stejar spaniol

Nuc

Alb periat

Pin periat

Stejar cu sare periat

Acacia italiană

STÂNGA. Uși din lemn nefălțuite DesignLine Plain 27-7, Duradecor lac alb, inserții în negru. 
canturi contrastante 4Protect în negru, clanță Linea Planar black.edition

Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Alb pur RAL 9010

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU

Modele de uși

Fălțuit cu canturi rotunde

Fălțuit cu canturi drepte

Nefălțuit

Duradecor lucios

Structură Duradecor

Lac natural

Duradecor ultramat 
(numai pentru  
DesignLine Steel)
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Steel 29 Steel 37 Steel 38 Steel 39 Steel 78

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

Plain 27-7
cu inserții negre, balamale 
black.edition

Steel 14 / Plain 14-7

Ușă din sticlă cu aspect identic
Design de mansardă 1-5 ■ NOU
suprafață din sticlă clară  
(sticlă securizată întărită cu  
un singur strat) cu model negru

Toate ușile din lemn în Duradecor, lac alb RAL 9016

DREAPTA. Uși din lemn fălțuite DesignLine Plain 23-7,  
lac natural alb trafic RAL 9016, aplicații în bronz,  

clanță sistem Bicolor 162 alb mat / bronz, balamale mascate
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DesignLine Rail

RAIL. Combinația lemn-sticlă se recomandă  

ca o completare ideală la modelele de ușă  

din lemn DesignLine.

➔ Mai multe informații despre suprafețe, culori  

și decoruri puteți găsi în capitolul BaseLine  

de la pagina 19.

Rail 2
Sticlă mată
Disponibil în tipuri  
de sticlă Satinato și 
imprimare serigrafică 
pe toată suprafața

Rail 1
Sticlă transparentă
Disponibil în tipuri  
de sticlă transparentă 
(Clear) și albă 
transparentă  
(Clear White)

Rail 1
Geam cu model
Disponibil în modele  
din sticlă Lines, Wave, 
Gropus mat, Gropus 
clar, Gisa, Jil, Raff, 
GrooveGlass 15 
clar / mat (vezi figura), 
GrooveGlass 29 
clar / mat

Toate ușile în Duradecor, lac alb RAL 9016

STÂNGA. Ușă din lemn-sticlă fălțuită RAIL 1, geam cu model GrooveGlass 15 clar/mat, 
Duradecor lac alb, clanță Linea oțel inoxidabil mat

Modele de uși

Fălțuit cu canturi rotunde

Fălțuit cu canturi drepte

Nefălțuit

➔ Mai multe informații despre tipurile de sticlă 

puteți găsi în capitolul GlassLine de la pagina 19.

Lac alb RAL 9016

Gri deschis RAL 7035

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Suprafața neuniformă albă

Suprafață neuniformă  
gri deschis

Frasin alb

Arțar canadian

Fag francez

Alb trafic RAL 9016

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

Gri antracit RAL 7016

Stejar gri

Stejar alb

Stejar sălbatic

Stejar roșu

Stejar spaniol

Nuc

Alb periat

Pin periat

Stejar cu sare periat

Acacia italiană

Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Alb pur RAL 9010

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU

Duradecor lucios

Structură Duradecor

Lac natural

Duradecor ultramat 
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ClassicLine Carolina

Cadrul casetei apare prin profilarea în relieful blatului 

ușii. Mulțumită lăcuirii de înaltă calitate puteți să vă 

bucurați de o suprafață colorată strălucitoare și 

uniformă. Aceste motive în mod special avantajoase 

în stil clasic sunt disponibile numai în dimensiunile 

noastre strandardizate.

➔ Mai multe informații despre suprafețe, culori  

și decoruri puteți găsi în capitolul BaseLine  

de la pagina 23.

Toate ușile lăcuite, alb trafic RAL 9016

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită ClassicLine Carolina 1, lac natural alb trafic RAL 9016, 
clanță Linea oțel inoxidabil mat

Carolina 1
cu decupaj pentru 
geam LA șpros 2/3

Carolina 4

Carolina 1

Carolina 3

Carolina 1
cu decupaj pentru 
geam Lugano

Carolina 4
cu decupaj pentru 
geam LA șpros 2/3

Carolina 2

Carolina 5

Modele de uși

Fălțuit cu canturi rotunde
Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Alb pur RAL 9010

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU

Lac natural
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ClassicLine Georgia

În cea mai bună tradiție de tâmplărie, rama profilată 

de înaltă calitate este introdusă într-o adâncitură 

a blatului ușii și conferă acestor modele un aspect 

foarte elegant, care se potrivește extraordinar 

cu stilurile de amenajare clasice.

➔ Mai multe informații despre suprafețe, culori 

și decoruri puteți găsi în capitolul BaseLine  

de la pagina 19.

Georgia 2
cu decupaj pentru 
geam

Georgia 4
cu decupaj pentru 
geam

Georgia 4

Georgia 3

Georgia 5

Modele de uși

Fălțuit cu canturi 
rotunde

Fălțuit cu canturi drepte

Nefălțuit

Toate ușile lăcuite, alb trafic RAL 9016

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită ClassicLine Georgia 2, lac natural gri-maro RAL 7048,  
clanță Vallis oțel inoxidabil mat

Lac alb RAL 9016

Gri deschis RAL 7035

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Suprafața neuniformă albă

Suprafață neuniformă 
gri deschis

Frasin alb

Arțar canadian

Fag francez

Stejar alb

Stejar sălbatic

Alb periat

Pin periat

Stejar cu sare periat

Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Alb pur RAL 9010

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU

Duradecor lucios

Structură Duradecor

Lac natural

Georgia 1
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Toate ușile lăcuite, alb trafic RAL 9016

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită ClassicLine Montana 4, lac natural alb trafic RAL 9016, 
clanță Linea black.edition

ClassicLine Montana

Aspectul recondiționat al cadrului de înaltă calitate 

subliniază eleganța simplă. Limbajul formal redus  

al designului se potrivește și cu stiluri de amenajare 

clasice, dar și moderne. 

➔ Mai multe informații despre suprafețe, culori  

și decoruri puteți găsi în capitolul BaseLine  

de la pagina 23.

Montana 2

Montana 6
cu decupaj pentru 
geam

Montana 1
cu decupaj pentru 
geam

Montana 5

Montana 3

Montana 8

Montana 4
cu decupaj pentru 
geam

Montana 7
cu decupaj pentru 
geam

Modele de uși

Fălțuit cu canturi 
rotunde

Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Alb pur RAL 9010

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU

Lac natural
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ClassicLine Kontura

Toate ușile lăcuite, alb trafic RAL 9016

STÂNGA. Ușă din lemn fălțuită ClassicLine Kontura 4, lac natural negru profund RAL 9005, 
clanță Linea oțel inoxidabil mat

Blatul ușii cu grosimea de 46 mm are un farmec 

deosebit prin profile conturate în combinație  

cu rosturi în V, care se integrează perfect nu doar  

în locuințele vechi.

➔ Mai multe informații despre suprafețe, culori  

și decoruri puteți găsi în capitolul BaseLine  

de la pagina 23.

Kontura 2

Kontura 6
cu decupaj pentru 
geam LA 2

Kontura 1 
cu decupaj pentru 
geam LA 2 1

Kontura 5

Kontura 3
cu decupaj pentru 
geam LA

Kontura 7

Kontura 4
Șpros 1/3

Kontura 12

Modele de uși

Fălțuit cu canturi 
rotunde

Alb trafic RAL 9016

Gri antracit RAL 7016

Alb pur RAL 9010

Gri-maro RAL 7048 ■ NOU

Gri prăfuit RAL 7037  ■ NOU

Gri deschis RAL 7035

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU

Lac natural
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MAI MULTĂ LUMINĂ ÎN LOCUINȚA DUMNEAVOASTRĂ. Prin ușile din seria GlassLine  

vă bucurați de numeroase avantaje: ușile din sticlă sunt elegante și șic. Conferiți locuinței 

dumneavoastră deschidere și fiecărei camere un șarm deosebit. GlassLine convinge și din punct 

de vedere al confortului: toate modelele cu sticlă sablată sunt acoperite cu vopsea Nano. 

Avantajul dumneavoastră: vedeți mai puține amprente! 

GlassLine

Tehnică laser
Această prelucrare a sticlei 
convinge prin detaliile fine și prin 
nuanțe. Prin efectul de adâncime 
se remarcă o impresie fascinantă, 
care accentuează și mai mult 
strălucirea ușii din sticlă.

Serigrafie
Aici se îmbină designul cu finisajul 
suprafeței de înaltă calitate: 
suprafața deosebit de rezistentă 
la zgârieturi este ușor de întreținut 
și foarte puțin sensibilă la 
murdărire.

Sablare
Dacă prețuiți individualitatea: 
tehnica de sablare desenează 
modele fine pe suprafața sticlei. 
Finisajul mat al suprafeței cu 
Nano-acoperire garantează mai 
puține amprente.

Striații
Striațiile de pe ușa din sticlă se 
produc printr-un rost în V fin.  
În funcție de opacitatea preferată 
se utilizează o sticlă transparentă, 
respectiv satinată. Striațiile 
conving prin mini-modelele 
speciale, prin senzația tactilă  
și jocul de lumini ieșite  
din comun, ce ia naștere prin 
efectul de prismă. 

Tip de sticlă Clear
Cu acest tip de sticlă, ușa din 
sticlă creează un contrast subtil, 
interesant. Prin intermediul oxidului 
de fier din sticlă ia naștere  
o ușoară „licărire verde".

Tip de sticlă Clear White
Tipul de sticlă Clear White 
convinge prin transparența  
sa din culori neutre. 

Sticlă securizată întărită cu un 
singur strat
Pentru toate ușile din sticlă cu 
modele amplasăm o sticlă 
securizată întărită cu un singur 
strat cu grosimea de 8 mm.  
În plus, primiți acest tip de sticlă 
cu execuție în tonuri de culoare 
sau în totalitate mată, precum  
și în Design de mansardă arătos.

Geam laminat de siguranță
Aceste tipuri de sticlă cu 
grosimea de 10 mm sunt formate 
din 2 ochiuri de geam, care sunt 
lipite strâns de o folie colorată 
sau mată.

STÂNGA. Ușă din sticlă Gropus, set de garnituri clanțe Aronda,  
oțel inoxidabil mat, clanță Linea oțel inoxidabil mat

mai puține amprente  
prin vopsire Nano

Sfat igienic și ușor de îngrijitSfat Sfat
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Agesa
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (tehnică laser)

Amra
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Corbus
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Corbus
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Jil
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Jada
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Liko
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Liko
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Batista
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (imprimare 
serigrafică)

Jil
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Nubia
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Pinta
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Privat
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar la alegere

Milton
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Milton
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar
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Lines
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (tehnică laser)

Lito
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu font 
mat (tehnică laser)

Cube
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Graphic
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Graphic
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Meda
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Memory
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Memory
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Raff
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Wave
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Wave
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, 
sablare, imprimare 
serigrafică opțională)  
cu model clar

Raff
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, 
sablare, imprimare 
serigrafică) cu model mat

Gropus
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model (striații)

Gropus
suprafață din sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, 
Satinato) cu model (striații)

Rika
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (imprimare 
serigrafică)

55HÖRMANN



DREAPTA. Ușă din sticlă Design de mansardă 2-5, set de garnituri clanță Purista 
Combi black.edition, clanță Linea black.edition, ușă culisantă Slide Compact  
cu element lateral vitrat, profil black.edition, mâner scoică 6402 black.edition

Master-Carré
Suprafață de sticlă (sticlă 
securizată întărită cu un 
singur strat, Master-Carré)

Satinato
suprafață din sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, Satinato)

Satinat-optic
suprafață din sticlă mată 
(geam laminat de siguranță
cu folie interioară)

Clear
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat sau 
geam laminat de siguranță 
cu folie interioară)

White (alb)
Suprafață de sticlă (geam 
laminat de siguranță) cu 
folie interioară colorată

Design de mansardă 
1-5 ■ NOU
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model negru

Design de mansardă 
2-5 ■ NOU
suprafață din sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) 
cu model negru

Black (negru)
Suprafață de sticlă (geam 
laminat de siguranță) cu 
folie interioară colorată

Bronz Clear
suprafață de sticlă 
cu tentă de culoare 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat)

Clear grey (gri deschis)
suprafață de sticlă 
cu tentă de culoare 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat)

Dark grey (gri închis)
suprafață de sticlă 
cu tentă de culoare 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat)

Imprimare serigrafică pe 
toată suprafața
suprafață de sticlă integral 
mată (sticlă securizată 
întărită cu un singur strat, 
imprimare serigrafică)

Wildlife
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat, sablare) 
cu model clar

Wildlife
suprafață de sticlă clară 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) cu 
model mat (sablare)

Yoko
suprafață de sticlă mată 
(sticlă securizată întărită 
cu un singur strat) 
cu model clar 
(imprimare serigrafică)
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INDUSTRIAL-STYLE PENTRU SPAȚII DE LOCUIT  

ȘI LUCRAT.  Puneți preț pe eleganța atemporală 

și minimalismul modern? Pentru această există ușile 

noastre de mansardă. Aduceți în armonie designul din 

camera dumneavoastră interioară cu oțel și sticlă. Puteți 

primi ușile de mansardă într-un set cu o dimensiune de 

5000 × 4000 mm! Ușile de această dimensiune sunt, 

de asemenea, foarte elegante datorită secțiunii înguste 

a profilului de 76 mm (la ușă) și 20 mm (pentru geamul 

fix) și baghetelor montate la suprafață. 

La alegere, puteți să vă dotați ușa cu baghete cornier 

de fixare a sticlei sau cu baghete pentru geam Slim. 

Ca garnituri de clanțe puteți alege între negru profund 

RAL 9005 și oțel inoxidabil. Cu ușile pentru masardă 

creați o conexiune modernă între mai multe camere 

și în același timp asigurați o iluminare bogată a acestora. 

Profilul de oțel filiform conferă designului o linie modernă 

și arată în același timp ușor, iar sticla susține acest efect 

de ansamblu elegant.

➔ Mai multe informații puteți găsi de la pagina 96.

Uși de mansardă  
din oțel ■ NOU

SUS. Profil cu baghete pentru geam Slim 
(Standard), lățime 15 mm
MIJLOC. Profil cu baghete cornier de fixare 
a sticlei (opțional), lățime 50 mm
JOS. Clanță în negru profund RAL 9005

STÂNGA. Ușă de mansardă din oțel cu 2 canaturi cu oberliht (supralumină),  
negru profund RAL 9005 , baghete cornier de fixare a sticlei, clanță Ogro-Design  
model 8155 V, negru profund RAL 9005
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1 canat, baghetă geam 
Slim

2 canaturi, baghetă cornier geam1 canat cu elemente laterale și oberliht (supralumină), baghetă geam 
Slim
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2 canaturi cu elemente laterale și oberliht (supralumină), baghetă cornier geam

Modele de uși/mărimi

Ușă de mansardă cu 1 canat LFT 01 
Slim
Lățime* 750 – 1500 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

Ușă de mansardă cu 2 canaturi LFT 
02 Slim
Lățime* 1500 – 2500 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

Oberliht (supralumină) LFVG-OL
Lățime* 500 – 5000 mm

Înălțime* 400 – 1000 mm

Element lateral LFVG-ST
Lățime* 500 – 1250 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

* Dimensiune pe exterior ramă

Culoare standard

Culori preferențiale

Culori speciale
NCS, culori structură și efect perlat

Alb trafic RAL 9016

Roșu ca focul RAL 3000

Gri antracit RAL 7016

Aluminiu alb RAL 9006

Aluminiu gri RAL 9007

RAL la alegere

Negru profund RAL 9005   
■  NOU
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Miracolul nostru în materie de camere vă deschide noi posibilități 

pentru a folosi încăperile din locuința dumneavoastră într-un mod 

optim. Hörmann vă oferă soluții pentru uși culisante cu 1 și 2 

canaturi pentru toate ușile din gamele BaseLine, DesignLine, 

ClassicLine și GlassLine.

Uși culisante

1 ușă culisantă tip B cu traseu în fața 
peretelului

Ușă culisantă cu 2 canaturi tip A cu traseu în fața peretelului

1 ușă culisantă tip C cu traseu în fața 
peretelului

STÂNGA. Toc din lemn tip C, cu traseu în fața peretelui, 
structură Duradecor stejar gri, mâner bară Basic rotundă oțel
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TOCURI PENTRU UȘI CULISANTE DIN LEMN. Când montajul 

este instalat în fața peretelui, aripa ușii culisează pe două șine de 

rulare în casetele de rulare ale ușii. Primiți tocurile din lemn pentru 

uși culisante în modelele de uși tip A, B sau C cu opritor vertical. 

Opritorul vertical, caseta pentru șinele de culisare și blatul ușii 

cu suprafață Duradecor, lac natural sau furnir din lemn natural 

constituie o unitate armonioasă. Când montajul este instalat 

în perete, șinele de culisare sunt montate în locașul ușii din perete. 

Acest lucru elimină caseta pentru șinele de culisare ale ușii.

TOCURI PENTRU UȘI CULISANTE DIN OȚEL. Elementul 

complet cu opritor vertical poate fi montat cu traseu în fața peretelui 

sau în interiorul acestuia. Primiți tocurile robuste vopsite prin 

pulverizare de înaltă calitate. Pentru montajul în pereți despărțitori 

se recomandă modelul în construcție modulară. Sistemul complet 

de uși culisante se montează ca unitate și trebuie îmbrăcat numai 

în gipscarton. În mod special elegant în modelul HW-SL cu o oglindă 

a tocului de numai 6 mm (imaginea din stânga sus).

➔ Mai multe informații puteți găsi de la pagina 84.
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STÂNGA SUS. Toc din oțel HW-SL în construcție modulară, 
cu traseu în fața peretelui, blat de ușă DesignLine 
Concepto ardezie, alb trafic RAL 9016, mâner Basic 
rectangular oțel inoxidabil

DREAPTA SUS. Toc din oțel, cu traseu în fața peretelui, 
blat de ușă BaseLine Duradecor lac alb, mâner Basic 
rotund oțel inoxidabil

DREAPTA JOS. Toc din lemn tip C, cu traseu în fața peretelui, 
blat ușă ClassicLine Georgia 1 Duradecor lac alb, mâner 
Basic rotund oțel inoxidabil
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SISTEM DE UȘI CULISANTE ROTAN. În cadrul 

acestui sistem de uși culisante cu un stil industrial 

arătos, canatele ușii sunt montate în consolă, 

rolele superioare culisând pe o șină de rulare. Șina 

este o bară din oțel indoxidabil care se montează 

pe perete.

➔ Mai multe informații puteți găsi de la pagina 84.

SUS STÂNGA. Ușă culisantă Rotan, blat de ușă 
Satinato, mâner Basic rectangular oțel inoxidabil

SUS DREAPTA. Ușă culinsantă Slide Compact  
cu element lateral vitrat, blat ușă GrooveGlass 15-5, 
mâner scoică 6402 oțel inoxidabil, montaj în perete

JOS DREAPTA. Ușă culinsantă Slide Compact  
cu opritor vertical, blat ușă GrooveGlass 85, mâner 
scoică 6402 oțel inoxidabil, montaj în fața peretelui
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SISTEM DE UȘI CULISANTE SLIDE COMPACT. Primiți caseta 

pentru șina de rulare, în care culisează blatul ușii, cu suprafață din 

oțel inoxidabil mat, negru profund sau alb. Profilul poate fi montat 

atât în fața peretelui, cât și în interiorul acestuia. Cu un element 

lateral vitrat, sistemul creează o soluție ușoară și permeabilă pentru 

lumină care economisește spațiu în pasaje largi. Până la o greutate 

a blatului ușii de 60 kg, sistemul Slide Compact este echipat  

cu SafeClose pentru o închidere ușoară a canatului ușii.

➔ Mai multe informații puteți găsi de la pagina 84.
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PENTRU MAI MULTĂ SIGURANȚĂ ȘI CONFORT.  Ușa de 

intrare în locuință oferă o protecție fonoizolantă ridicată, funcție 

fiabilă chiar și la temperaturi diferite în interior și în hol, precum 

și securitate certificată. Alegeți din trei pachete de dotări plusul 

dumneavoastră personal pentru siguranță și confort. Ușile 

de protecție împotriva incendiului (ușă antifoc) cu diferite clase 

de protecție împotriva incendiului pot fi dotate, la cerere, cu funcții 

suplimentare precum protecție anti-fum, fonoizolare sau 

antiefracție. Vă puteți spori confortul locuinței dumneavoastră  

de zi cu zi cu soluții inovatoare precum mecanismul de acționare  

al ușii de la distanță SmartKey sau sistemul de acționare al ușii 

PortaMatic.

➔ Mai multe informații puteți găsi la paginile 92 – 93.

Uși cu funcții speciale  
și accesorii

Uși de apartament și pentru camere cu climatizare

Sistem WET 1* Sistem WET 2 Sistem WET 3

Clasa climatică 3 ● ● ●

Clasă de protecție antifonică 1 ●

Clasa de protecție antifonică 2 ●

Clasa de protecție antifonică 3 ● ●

RC2 Dotare de siguranță RC 2 ○ ○

RC3 Dotare de siguranță RC 3 ●

● = dotare de serie  ○  =  dotare opțională

* Numai BaseLine

STÂNGA. Ușă de intrare în locuință fălțuită WET 3 BaseLine, Duradecor lac alb, 
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SISTEM DE ACȚIONARE ÎNCUIETOARE UȘĂ SMARTKEY. 

Deschideți ușa dumneavoastră ușor, prin apăsarea unui buton de pe 

emițătorul radio, a unui buton de interior sau direct prin câmpul senzorului 

de pe SmartKey. Astfel nu mai trebuie să vă eliberați mâinile de achiziția 

dumneavoastră pentru a deschide ușa de la casa sau apartamentul 

dumneavoastră. Și cu un cadru cu rotile, scaun cu rotile sau cărucior 

pentru copil, puteți intra atât de ușor în casa sau apartamentul 

dumneavoastră, deoarece puteți deschide ușa de la distanță. Încuierea  

se poate realiza ori prin apăsarea unui buton, ori în mod automat după  

un timp specificat. Astfel, încuietoarea de la ușa dumneavoastră este 

blocată în siguranță și oferă protecție împotriva efracțiilor.

➔ Mai multe informații puteți găsi la pagina 93.
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 Sistem de acţionare PortaMatic
Pentru o locuinţă confortabilă, fără bariere

Siguranţă
ridicată

prin regim
de funcţionare

cu un nivel
de energie

redus

 

SISTEM DE ACŢIONARE UȘĂ PORTAMATIC. Deschideți 

și închideți ușa de intrare în cameră foarte simplu, în mod 

automat, folosind un transmițător radio sau un buton. Indiferent 

dacă sunteți o persoană cu dizabilități sau pur și simplu doriți 

mai mult confort – această tehnică vă va face viața de 

zi cu zi mai ușoară. Sistemul de acționare PortaMatic convinge 

nu numai prin funcțiile și posibilitățile de setare numeroase, 

ci și printr-un consum redus de curent. În plus, PortaMatic este 

cu până la 25 % mai convenabil decât celelalte sisteme 

de acționare ușă similare. 

Informații suplimentare 
se găsesc în broșura 
Sistemul de acționare 
ușă PortaMatic
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Construcții uși și tocuri
Tâmplărie de calitate înaltă pentru cerințe înalte

Aspect frumos datorită montajului 
precis și îmbinărilor la colț ușor  
de asamblat 

Lemn de căptușeală
 • Îmbinări la colț înșurubate pentru 
căptușeală

 • Ușor reglabil după montaj
 • Îmbinare puternică

 
Pervaze
 • Conector cu șurub complet  
din metal

 • Îmbinare extraordinară
 • Distribuția directă a presiunii  
pe suprafețele de legătură

 • Niciun orificiu vizibil în pervaze

 
Stabilitate a formei mare prin 
robustețea construcției tocului 
 • Lemn de căptușeală gros  
de 25 mm

 • Lemn de căptușeală cu suprafață 
Duradecor

 • Suport acoperit
 • Oglinda tocului din MDF
 • Bordura peretelui 23 mm 
 • Pervaze 60 mm sau opțional 
70 mm
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Închidere silențioasă de durată prin etanșarea  
de înaltă calitate 
 • Sistem două camere
 • Instalare curată la nivelul blatului ușii
 • Proprietăți bune de amortizare 

 
Mai multă siguranță prin placa de încuiere standard 
rezistentă 
 • Suport posterior mobil
 • Securizat cu șase șuruburi
 • Închidere în două tururi
 • Seturi de conversie disponibile 

Buzunarul hibrid al balamalei nu permite nicio 
înclinare a ușii în timp 
 • Forța portantă 80 kg
 • Suport întărit metal-plastic
 • Conexiune înșurubată în patru puncte în lemnul  
de căptușeală

 • Manșon până la învelișul marginii frontale
 • Pentru uși din lemn și sticlă

 
Stabilitate înaltă datorită blatului ușii cu ramă 
ranforsată 
 • Uși de interior cu rame ranforsate de 80 mm
 • Atât pe partea balamalei cât și pe cea a broaștei
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Numai la Hörmann

Toate balamalele  
în black.edition

Balamale black.edition
În negru profund nobil

Pentru iubitorii de design recomandăm balamalele în negru profund nobil. În contrast  
cu suprafețele albe sau gri, black.edition al nostru conferă ușii dumneavoastră o notă 
complet exlcusivistă.

➔ Mai multe informații puteți găsi la pagina 86.

➔ Mai multe informații puteți găsi la pagina 77.

➔ Mai multe informații puteți găsi de la pagina 78.

➔ Mai multe informații puteți găsi la pagina 77.

Canturi constrastante 4Protect

Set de clanțe

Placă de încuiere și placă de prindere a broaștei

Accesorii pentru  
uși culisante

➔ Mai multe informații puteți găsi de la pagina 82.

Accesorii pentru  
uși din sticlă

Garnitura tocului

Balamale ușă
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Balama 3D DX 61 ascunsă 
(opțională)

Eurobalama 3D ascunsă (opțională) Eurobalama 3D ascunsă black.
edition în negru profund 
(opțională)  ■  NOU

Broască cu cheie neprofilată clasa 
I, acoperirea închiderii în argintiu 
nichelat (furnitură standard)

Broască magnetică pentru o 
închidere ușoară și silențioasă a 
ușii (opțională)

Broască magnetică cu placă scurtă 
de prindere pentru un aspect 
decent al ușii (opțională) ■  NOU

Broască magnetică black.edition în 
negru profund, disponibilă și ca 
broască magnetică cu placă scurtă 
de prindere (ambele opționale) 
■  NOU

Balama cu rulmenți V 7888 WF 3D 
din 3 părți (opțional, numai pentru 
tocuri din lemn)

Broască cu cheie neprofilată clasa 
I, acoperirea închiderii în argintiu 
nichelat (furnitură standard)

Balama V 4426 WF din 3 părți
(opțională)

Balama V 4426 WF din 3 părți 
black.edition în negru profund 
(opțională)

Balama V 3420 WF din 2 părți 
(standard) 

Balama ascunsă
Pivota FX 2 60 3D (opțională)

Balama V 3420 WF din 2 părți 
black.edition în negru profund 
(opțională)

Balama 3D VX 160-18 (opțională)

Garnituri pentru blaturi de uși nefălțuite

Balamale pentru blaturi uși fălțuite

Balamale
pentru uși din lemn
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Seturi de clanțe
pentru uși din lemn

Ala
Oțel inoxidabil mat

 

Arundo
Oțel inoxidabil mat

 

Apart
Oțel inoxidabil mat

 

Indra
Oțel inoxidabil mat lustruit

 

Linea
Oțel inoxidabil mat

   
Opțională și pentru 
uși cu protecție 
împotriva incendiului

Lilet
Oțel inoxidabil lustruit, 
mâner din porțelan alb

Basica 2
Oțel inoxidabil mat

 

Basica 3
Oțel inoxidabil mat

 

Karee
Oțel inoxidabil mat

Indra
Oțel inoxidabil mat lustruit

 

Luba
Oțel inoxidabil mat

 

Quadriga
Oțel inoxidabil mat

Tento
Oțel inoxidabil mat

 

Vallis
Oțel inoxidabil mat

 

Vento
Oțel inoxidabil mat

 

Karee Planar negru mat
Negru profund mat

Linea black.edition
Negru profund mat

   

Karee black.edition
Negru profund mat
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Dee
Oțel inoxidabil mat

 

Dee
Oțel inoxidabil mat

Linea
Oțel inoxidabil lustruit

Linea
Oțel inoxidabil mat

 

Variante de rozete pentru clanțe și chei
Garniturile de clanțe și chei sunt un element definitoriu 
pentru aspectul general al ușii de intrare în cameră. 
Hörmann oferă variante diferite pentru seturi de clanțe:

 ROZETĂ STANDARD. Rozetele pentru clanțe  
și chei cu grosime de cca. 10 mm sunt aplicate  
pe blatul ușii. 

 ROZETĂ PLATĂ. Această formă de rozetă plată are 
o grosime de numai 3 mm și conferă un aspect elegant 
al ușii. 

 PLANAR. Rozetele Planar absolut coplanare sunt 
îmbinate perfect în blatul ușii și inspiră în mod special 
persoanele orientate către design.

Încă un detaliu de finețe: prin renunțarea la orificiul pentru 
cheie, design-ul devine și mai redus și mai elegant.
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Seturi de clanțe Bicolor
Puteți conferi ușilor dumneavoastră din lemn mai 
multă individualitate prin clanțele pentru uși ale 
sistemelor noastre Bicolor. Aici clanțele ușilor 
colorate sunt combinate într-un mod nobil, 
contrastant, cu rozete. Un element de design 
extraordinar, cu care conferiți accente fine. 

Negru mat / bronz Negru mat / bronz Negru mat / auriu Negru mat / auriu

Alb mat / bronz Alb mat / bronzAlb mat / auriu Alb mat / auriu

Antracit / oțel inoxidabil Antracit / oțel inoxidabil

Sistem Bicolor 162 ■  NOU Sistem Bicolor 250 ■  NOU

Seturi de clanțe
pentru uși din lemn
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Uși din lemn

Uși din sticlă

Seturi de clanțe
pentru uși din lemn și uși din sticlă

Avus One ■ NOU
Gri cașmir (vezi fig.) sau oțel 
inoxidabil, opțional cu Smart2Lock 
pentru încuierea ușii pe mâner

Avus One ■ NOU
Gri cașmir (vezi fig.) sau oțel 
inoxidabil

Leaf Light ■ NOU
Gri cașmir (vezi fig.) sau oțel 
inoxidabil

Leaf Light ■ NOU
Gri cașmir (vezi fig.) sau oțel 
inoxidabil

Remote ■ NOU
Gri cașmir (vezi fig.) sau oțel 
inoxidabil

Remote ■ NOU
Gri cașmir (vezi fig.) sau oțel 
inoxidabil

Sistem de blocare Smart2Lock
Mencanica de închidere este integrată elegant 
în clanța ușii care poate fi blocată și deblocată  
cu o singură mână. În stare blocată mânerul ușii  
nu mai poate fi apăsat din exterior sau interior.  
Prin intermediul acestor tehnici inteligente de 
încuiere rozeta de cheie nu mai este necesară și ușa 
de intrare în cameră este mai simplistă și elegantă. 

Set de clanțe Puristo S  ■ NOU
Gri cașmir (vezi fig.) sau oțel 
inoxidabil, opțional cu Smart2Lock 
pentru încuierea ușii pe mâner

Lucia ■ NOU
Oțel inoxidabil mat (vezi fig.) sau 
negru profund mat, la alegere 
cu modelele Professional sau 
Piatta S cu rozetă plată (numai în 
oțel inoxidabil mat), opțional cu 
Smart2Lock pentru încuierea  
ușii pe clanță
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Linea
Oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 
lustruit sau EV 1

Linea, black.edition
Negru profund mat

Karee, black.edition
Negru profund mat

Basica 3
Oțel inoxidabil mat sau EV 1 

Belis
Oțel inoxidabil mat 

Apart
Oțel inoxidabil mat sau lustruit/mat 

Dee
Oțel inoxidabil mat, oțel inoxidabil 
lustruit sau EV 1 

Quadriga
Oțel inoxidabil mat

Nala
Oțel inoxidabil mat sau oțel 
inoxidabil lustruit

Set de garnituri Aronda Combi
Oțel inoxidabil mat, oțel inoxidabil 
lustruit sau EV 1

Set de garnituri Purista Combi
Oțel inoxidabil mat, oțel inoxidabil 
lustruit sau EV 1

Set de garnituri Conica Combi
Oțel inoxidabil mat sau EV 1

Set de garnituri Mina Combi
Oțel inoxidabil mat, model special 
al ușii de sticlă necesar

Set de garnituri Purista Combi, 
black.edition
Negru mat, inclusiv încuietoare 
magenitcă

Accesorii și seturi de clanțe
pentru uși din sticlă

Protecția fonoizolantă ridicată ■ NOU
Vă doriți o cameră de locuit sau un spațiu pentru 
lucru liniștit și luminos? Atunci vă recomandăm 
dotarea opțională cu uși din sticlă Clear și Satinato 
cu geam laminat de siguranță de 11 mm și garnitură 
retractabilă de etanșare la pardoseală.  
Vă bucurați de uși cu izolare fonică de până la 32 dB 
(corespunde clasei de protecție antifonică SK 1).
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Decupaje geam / elemente laterale / supralumină (oberlicht)
pentru uși din lemn

Decupaj pentru vitrare pentru uși din lemn BaseLine și DesignLine Concepto

Element lateral (înalt până la buiandrug) Oberliht (supralumină) (înalt până la tavan)

1 canat, 1 element 
superior, alternativ și 
cu geam (supralumină)

2 canate, 1 supralumină (supralumină)1 canat, 1 element lateral 1 canat, 2 elemente laterale

LA 27

DIN LA 5 LA 10LA 9 LA 11

LA Pure

LA 24 mijloc
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Primiți caseta sistemului de uși culisante Slide Compact în mod standard din oțel inoxidabil mat (fig. din stânga) și 
opțional în negru profund mat (fig. din mijloc) sau alb (fig. din dreapta). 

Cu peria de etanșare pentru blatul ușii (imaginea din stânga) și cu garnitura 
de etanșare de la nivelul tocului (imaginea din dreapta), ușile culisante 
cu toc tip C care culisează în fața peretelui vă oferă o protecție optimă 
împotriva mirosurilor, gălăgiei și curenților de aer – astfel vă simțiți 
în camera dumneavoastră și mai bine.

Sistemul de uși culisante Slide 
Compact cu un opritor vertical 
pentru uși cu 1 canat culisant 
în fața peretelui

În cazul ușilor culisante în perete, cu ajutorul unui mâner cu arc puteți trage 
o foaie de ușă împinsă complet în perete cu ajutorul unui buton și apoi  
să o închideți.

Sistem de uși culisante Slide Compact

Sistem de uși culisante în perete

Accesorii și seturi de clanțe
pentru uși culisante
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Pereche de bare 
Basic, rotunde,  
oțel inoxidabil mat

Pereche de bare 
U-Grip, rotunde,  
oțel inoxidabil mat

Combi – combinație 
bară rotundă – bară 
plată

Pereche de bare 
Basic, rectangulare,  
oțel inoxidabil mat

Pereche de bare 
U-Grip, rectangulare, 
oțel inoxidabil mat

Bară placă, black.
edition în negru 
profund

Mâner scoică pentru uși din lemn și sticlă

Mâner scoică 6402  
numai pentru uși din lemn, 
rotund, oțel inoxidabil mat 
sau black.edition în negru 
profund

Mâner scoică Design 3649 
numai pentru uși din lemn, 
oval, oțel inoxidabil mat 

Mâner scoică Design 3648 
numai pentru uși din lemn, 
dreptunghiular, oțel 
inoxidabil mat 

Mâner scoică FSB 4212, 
oval, oțel inoxidabil mat 
sau aluminiu

Mâner scoică FSB 4251, 
dreptunghiular, fixare prin 
apăsare, oțel inoxidabil mat

Mâner scoică FSB 4250, 
fixare prin apăsare,  
numai pentru uși din lemn, 
oțel inoxidabil mat

Mâner scoică FSB 4252 
rotund, fixare prin apăsare, 
oțel inoxidabil mat

Mâner scoică FSB 4253, 
pătrat, fixare prin apăsare, 
oțel inoxidabil mat

Mâner scoică Norma 3657, 
oval, oțel inoxidabil mat 

Mâner scoică Rondell 
3659, rotund, nichel mat

Mânere bară pentru uși din lemn și sticlă
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Protecție pentru 
canturi 4Protect

Protecție pentru 
canturi 4Protect

Modele de uși și tocuri
Individualizate ca design și funcționare

Secțiune orizontală prin blatul ușii Secțiune orizontală prin blatul ușii Secțiune orizontală prin blatul ușii

Model nefălțuit 

Vă doriți, pentru locuința 
dumneavoastră, un aspect exclusiv  
al ușii cu transfer coplanar între blat 
și toc? Atunci vă recomandăm blatul 
pentru ușă nefălțuit, care se 
armonizează în mod deosebit cu un 
stil de viață modern. Acest model 
este disponibil pentru toate ușile din 
lemn, cu excepția celor din seria 
ClassicLine Carolina. Acest model 
convinge prin aspectul perfect fără 
îmbinări, la suprafețele Duradecor cu 
protecție pentru canturi 4Protect și la 
suprafețele acoperite cu lac natural.

Model fălțuit cu canturi 
rotunde

Cine apreciază un aspect general 
armonios, găsește în acest model 
alegerea potrivită: blatul ușii se sprijină 
în toc și convinge, prin canturile 
rotunjite ale ușii, cu un aspect 
armonios. Beneficiați de aspectul 
fălțuit al ușii cu canturile rotunde 
pentru toate ușile din lemn, cu 
excepția celor din seriile DesignLine 
Stripe și ClassicLine Montana.

Model fălțuit cu canturi 
drepte 

Dacă apreciați în mod special un 
aspect cu linii drepte, atunci vă 
recomandăm acest model. Blatul ușii 
se bazează pe și dispune de canturi 
unghiulare, estetice. Este disponibil 
pentru toate ușile din lemn, 
cu excepția celor din seriile 
ClassicLine Carolina. Acest model 
impresionează prin aspectul perfect 
fără îmbinări, la suprafețele 
Duradecor cu protecție pentru canturi 
4Protect și la suprafețele vopsite.
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Protecție pentru 
canturi 4Protect

Model fălțuit cu canturi drepte Model nefălțuit

Cant contrastant 4Protect ■ NOU

Cantul contrastant 4Protect în 6 culori conferă un accent deosebit 
ușilor din lemn cu suprafața Duradecor.

Protecția pentru canturi pe patru 
laturi convinge prin caracteristici 
impresionante:

1. Rezistența ridicată la impact
2. Rezistență ridicată la frecare
3. Rezistență mare la zgâriere
4. Aspect fără îmbinări, adică spre 
desoebire de ușile convenționale,  
nu există canturi vizibile care 
să perturbe aspectul de înaltă  
calitate al ușii.

Negru

Alb

Antracit

Gri luminos

Gri prăfuit

Gri maroniu
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Modele de uși și tocuri
Individualizate ca design și funcționare

Umplutură tip fagure
Cu fagurele obțineți o inserție a ușii 
stabilă, care convinge prin raportul 
calitate/preț.

Toc care îmbracă zidul
cu canturi rotunde

Toc care îmbracă zidul
cu canturi drepte (numai pentru 
suprafețe lăcuite)

Toc care îmbracă zidul
cu profilare pentru ClassicLine 
Georgia și Carolina

Toc bloc

Placă aglomerată cu tubulaturi
Placa masivă cu tuburi orizontale 
conferă blatului ușii o stabilitate 
înaltă a suprafeței. Această ușă 
de interior de înaltă calitate este 
potrivită și pentru pretenții mai mari.

Panou cu nervuri cu găuri 
circulare
Inserția ușii constă din nervuri 
individuale, care sunt aranjate optim 
unele față de altele. Astfel, blatul 
ușii este în mod deosebit stabil și 
potrivit pentru pretenții mari.

Placă din PAL plin
Blaturile de uși din PAL plin masiv 
de înaltă calitate dețin cea mai 
bună rezistență a canatului și sunt 
potrivite în special pentru pretenții 
ridicate. Ușile cu decupaje pentru 
geam sunt livrate standard cu plăci 
din pal plin.

Raza cantului 3 mm
Îndoire pe perete
 • 16 mm
 • 23 mm ■ NOU

Lățimi căptușeală
 • 60 mm
 • 70 mm* ■ NOU
 • 80 mm
 • 100 mm

Dimensiuni toc

* Disponibil numai cu îndoire pe perete de 23 mm
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Design de înaltă calitate 
Tocul din oțel VarioFix acoperit cu pulbere este sudat 
la îmbinările de colț la o calitate superioară și șlefuit 
plan, astfel încât nicio fantă nu poate fi văzută în zona 
colțului. O echidistanță a spațiului de îmbinare 
garantează stabilitatea construcției în cazul ușilor 
nefălțuite, deoarece tocul nu se mai poate deforma 
după montare. 

Combinație perfectă
Cu o oglindă a tocului de 55 mm pe ambele părți, 
tocul de oțel se armonizează perfect cu alte tocuri din 
lemn. Beneficiați de tocul VarioFix în culoarea alb trafic 
RAL 9016 cu profil de etanșare alb, sau în RAL la 
alegere, care se potrivește cu blaturile noastre pentru 
uși în stilul Duradecor lac alb și lac natural. Tocul poate 
fi combinat cu blaturi pentru uși din sticlă sau lemn.
 
Deosebit de longeviv 
Prin vopsirea cu pulbere (în câmp electrostatic), tocul 
poate rezista unei coliziuni cu o mașină de jucărie sau 
cu un aspirator, iar deteriorările suprafeței pot fi ușor 
remediate. Și apa pentru curățare sau spălarea 
insistentă nu deteriorează tocul. 
  
Montaj rapid
Tocul din oțel VarioFix poate fi montat în toate tipurile 
de perete fără înșurubare cu spumă 2-K, asemenea 
unui toc din lemn. Acest lucru are ca rezultat o 
economie de timp de până la 50 % în timpul montării, 
comparativ cu tocurile convenționale din oțel. Abaterile 
grosimii peretelui de până la 20 mm nu reprezintă o 
problemă pentru tocurile din oțel VarioFix. Diferitele 
grosimi ale pereților la renovări sau la construcțiile noi 
se compensează ușor printr-un falț ornamental care 
poate fi reglat.

Toc din oțel VarioFix
Design, robustețe și longevitate perfect combinate
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Tabel privire de ansamblu
pentru uși din lemn

Model ușă Inserție ușă

BaseLine
DesignLine
Concepto

DesignLine
Stripe15

DesignLine
Groove

DesignLine
Steel

DesignLine
Plain

DesignLine
Rail

DesignLine
Pure

ClassicLine
Carolina

ClassicLine
Georgia

ClassicLine
Montana

ClassicLine
Kontura

Umplutură tip 
fagure

Panou cu 
nervuri cu găuri 
circulare

Placă 
aglomerată 
cu tubulaturi

Placă din PAL 
plin

Suprafețe

Duradecor

fălțuit drept ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

fălțuit rotunjit ● – – – ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

fără falț ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – – – ● ●

Structură Duradecor

fălțuit drept ● – – – ● ● ● ● – ○ – – ● – ● ●

fălțuit rotunjit ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – ● ● ●

fără falț ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – – ● ●

Furnir din lemn natural

fălțuit drept ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

fălțuit rotunjit ○ – – – – – ○ – – ○ – – – ○ ○ ○

fără falț ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

Lac

fălțuit drept ● – – ● ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

fălțuit rotunjit ● – – ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○* – ● ● ●

fără falț ● – – ● ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

Ultramat

fălțuit drept – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

fălțuit rotunjit – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

fără falț – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Ardezie

fălțuit drept – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

fără falț – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

Pânză

fălțuit drept – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

fălțuit rotunjit – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

fără falț – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

● = livrabil  pentru toate decorurile / culorile ○ = nu este livrabil pentru toate decorurile /culorile  *) cu grosimea blatului ușii de 46 mm
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Model ușă Inserție ușă

BaseLine
DesignLine
Concepto

DesignLine
Stripe15

DesignLine
Groove

DesignLine
Steel

DesignLine
Plain

DesignLine
Rail

DesignLine
Pure

ClassicLine
Carolina

ClassicLine
Georgia

ClassicLine
Montana

ClassicLine
Kontura

Umplutură tip 
fagure

Panou cu 
nervuri cu găuri 
circulare

Placă 
aglomerată 
cu tubulaturi

Placă din PAL 
plin

Suprafețe

Duradecor

fălțuit drept ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

fălțuit rotunjit ● – – – ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

fără falț ● – ○ – ● ● ● ● – ● – – – – ● ●

Structură Duradecor

fălțuit drept ● – – – ● ● ● ● – ○ – – ● – ● ●

fălțuit rotunjit ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – ● ● ●

fără falț ● – – – ● ● ● ● – ○ – – – – ● ●

Furnir din lemn natural

fălțuit drept ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

fălțuit rotunjit ○ – – – – – ○ – – ○ – – – ○ ○ ○

fără falț ● – – – – – ● – – ○ – – – ● ● ●

Lac

fălțuit drept ● – – ● ● ● ● ● – ● – – ● – ● ●

fălțuit rotunjit ● – – ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○* – ● ● ●

fără falț ● – – ● ● ● ● ● – ● – – – ● ● ●

Ultramat

fălțuit drept – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

fălțuit rotunjit – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

fără falț – ● – – ● – – – – – – – – – ● ●

Ardezie

fălțuit drept – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

fără falț – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

Pânză

fălțuit drept – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

fălțuit rotunjit – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

fără falț – ● – – ● ● – – – – – – – – ● ●

● = livrabil  pentru toate decorurile / culorile ○ = nu este livrabil pentru toate decorurile /culorile  *) cu grosimea blatului ușii de 46 mm
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Uși cu funcții speciale
pentru mai multă siguranță și confort

Clasa climatică 3
Ușile din această clasă dispun 
de o construcție specială a blatului 
de ușă, care tinde să compenseze 
diferențele de temperatură și umiditate 
dintre camere , de ex. între o pivniță 
neîncălzită și un hol încălzit.

Protecția fonoizolantă
Protecțiile fonoizolante sunt necesare 
acolo unde în locuință sau în camera de 
lucru pot fi sunete de intensitate foate 
ridicată. Crucială este, în acest caz, 
legătura dintre ușă și toc. Acestea sunt 
componente importante pentru 
asigurarea protecției fonoizolante dorite.

Siguranță
Prin funcții speciale potrivite, riscul de 
intrare prin efracție poate fi diminuat. 
Hörmann recomandă pentru ușa 
de la intrarea în locuință o rezistență 
clasa RC 2 sau, de preferat, RC 3.

Protecție împotriva incendiilor
Protecția împotriva incendiilor poate 
salva vieți! Astfel poate o ușă, dotată 
potrivit, să protejeze împotriva flăcărilor 
penetrante (pentru cel puțin 30, 
respectiv 90 de minute), dar și să 
împiedice pătrunderea gazelor de 
ardere periculoase. Elemente de 
protecție împotriva incendiilor / fumului 
sunt furnizate doar ca echipament 
complet, inclusiv tocul și toate 
accesoriile. 

1 Numai BaseLine
2 Pentru RC 3: 2235 × 1110 mm

3 Numai BaseLine, mai multe modele de uși la cerere
4 Numai pentru BaseLine, DesignLine Concepto, 

Groove, Steel, Plain precum ClassicLine Kontura
5 Numai pentru BaseLine Duradecor

Uși de apartament și pentru camere cu climatizare

Sistem WET 1 1 Sistem WET 2 Sistem WET 3

Grosime ușă cca. 40 mm 46 mm 52 mm

Dimensiuni max 2110 × 985 mm 2235 × 1110 mm 2485 × 1235 mm 2

Amortizor cu braț ○ ○ ○

Amortizor culisant 
pe șină

○ ○ ○

Toc VarioFix ○ ○ ○

Clasa climatică 3 ● ● ●

Clasă de protecție 
antifonică 1

●

Clasa de protecție 
antifonică 2

●

Clasa de protecție 
antifonică 3

● ●

RC2
Dotare de siguranță RC 
2

○ ○

RC3
Dotare de siguranță RC 
3

●

● = dotare de serie  ○  =  dotare opțională

Uși de protecție împotriva incendiilor/uși de protecție împotriva 
fumului

Ușă cu protecție 
împotriva fumului 3

T30 / El230 Ușă 
anti-incendiu 4

T90 / El290 Ușă 
anti-incendiu 5

Grosime ușă cca. 46 mm 50 mm 70 mm

Dimensiuni max 2235 × 1110 mm 2235 × 1235 mm 2485 × 1235 mm

Amortizor cu braț ○ ● ●

Amortizor culisant  
pe șină

● ○ ○

T30 / El230  
retardant la foc

●

T90 / El290  
rezistent la foc

●

Protecție antifum ● ○ ○

Clasa climatică 2 ● ●

Clasa climatică 3 ○ ○ ○

Clasă de protecție 
antifonică 1

○ ○ ○

Clasa de protecție 
antifonică 2

● ○ ○

Clasa de protecție 
antifonică 3

○ ○

RC2 Dotare de siguranță RC 2 ○ ○ ○

RC3 Dotare de siguranță RC 3 ○

● = dotare de serie  ○  =  dotare opțională
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Vizor 
Cu ajutorul vizorului opțional puteți 
vedea oricând cine stă în fața ușii 
locuinței dumneavoastră, fără de care 
ar trebui să deschideți ușa. 

Deschizător electric 
Prin intermediul electrolacătului veți 
putea deschide ușa simplu,  
cu un întrerupător din locuință.

Echipament de încuiere 
Cu opțiuni ca echipament de încuiere 
automat sau încuiere motorizată

Garnitură de protecție pentru 
securitate 
Opțional cu șild lung / rozetă ES 1  
sau șild lung / șild lung ES 2

Amortizor cu braț 
Livrare de serie sau opțional la ușile 
cu 1 canat (în funcție de model)

Amortizor culisant pe șină 
Livrare de serie sau opțional la ușile cu 
1 sau 2 canaturi (în funcție de model)

Clanță pentru uși cu protecție 
împotriva incendiilor 
(Butucul profilat nu este conținut 
în pachetul de livrare) Standard din 
plastic negru sau opțional ca clanță 
din oțel inoxidabil.

Încuietoare pentru ușă cu control 
de la distanță SmartKey  
Disponibile în alb sau argintiu, inclusiv 
transmițător radio (telecomandă) HSE 
4 SK BS cu butoane etichetate.
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Dimensiuni în mm

Dimensiuni și date de montaj
pentru uși din lemn

Blat de ușă
 • Grosime cca. 40 mm 
 • Construcția ramelor din lemn 
solid / material lemnos cu întărire 
suplimentară pentru rame, 
scurtabilă până la 25 mm

 • La ușile cu 2 canaturi: contrafălțuire 
efectuată*

 • Clasa climatică I și categoria 
de solicitare N până la S  
(în funcție de model)

 • Pregătit pentru suspendare 
conform DIN 18101

 • Potrivit pentru tocuri care îmbracă 
zidul din lemn sau tocuri standard 
din oțel

Toc
 • Toc cu falț/pervaz ornamental 
16 × 60 mm, cu șliț decupat în falț 
și cu oglinda tocului lipită ferm. 
La cerere 16 × 80 mm, 
16 × 100 mm, 23 × 60 mm, 
23 × 70 mm, 28 × 80 mm

 • Placă de căptușeală furniruită 
din PAL de 25 mm, cu oglindă 
decorativă și fălțuită din placă  
MDF de 12 mm

 • Este reglabil pe grosimea peretelui 
între –5 mm/+15 mm

 • Garnitură de etanșare cu prindere 
din fabrică, în șlițul decupat din falț

Înălțime de construcție 1875 2000 2125 2250

Înălțime deschidere perete 1880 2005 2130 2255

Dimensiune exterioară a blatului de ușă
fălțuit 1860 1985 2110 2235

nefălțuit 1847 1972 2097 2222

Dimensiune falț blat ușă 1847 1972 2097 2222

Dimensiune utilă de trecere 1843 1968 2093 2218

Dimensiunea falțului tocului 1856 1981 2106 2231

Dimensiunea exterioară placă 
de căptușeală 1868 1993 2118 2243

Dimensiune exterioară toc
cu pervaze de 60 mm
(cu pervaze de 80 mm, + 20 mm)

1916 2041 2166 2291

Secțiune verticală
fălțuit

A: Pervaz ornamental
B: Pervaz fălțuit
C:  Placă de 

căptușeală

Toc din lemn, drept Toc din lemn,  
cant rotunjit

Toc căptușit din oțel
VarioFix

Modele de tocuri

nefălțuit

A

C

B

* Pentru modelele Carolina cu baghetă94 DESIGN, DOTĂRI, ACCESORII | UȘI DIN LEMN
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Dimensiuni în mm

Lățime de construcție 625 750 875 1000 1125 1250

Înălțime deschidere perete 635 760 885 1010 1135 1260

Dimensiune exterioară a blatului de ușă
fălțuit 610 735 860 985 1110 1235

nefălțuit 584 709 834 959 1084 1209

Dimensiune falț blat ușă 584 709 834 959 1084 1209

Dimensiune utilă de trecere 564 689 814 939 1064 1189

Dimensiunea falțului tocului 591 716 841 966 1091 1216

Dimensiunea exterioară placă de 
căptușeală 614 739 864 989 1114 1239

Dimensiune exterioară toc 711 836 961 1086 1211 1336

Lățime de construcție 1250 1375 1500 1750 1875 2000 2250 2500

Înălțime deschidere perete 1260 1385 1510 1760 1885 2010 2260 2510

Dimensiune utilă de trecere 1176 1301 1426 1676 1801 1926 2176 2426

Dimensiunea falțului tocului 1203 1328 1453 1703 1828 1953 2203 2453

Dimensiunea exterioară placă 
de căptușeală 1226 1351 1476 1726 1851 1976 2226 2476

Dimensiune exterioară toc 1323 1448 1573 1823 1948 2073 2323 2573

Dimensiune exterioară a blatului de ușă
Canat mobil

fălțuit 610 735 735 860 985 985 1110 1235

nefălțuit 597 722 722 847 972 972 1097 1222

Dimensiune exterioară a blatului de ușă
Canat fix cu baghetă*

fălțuit 610 610 735 860 860 985 1110 1235

nefălțuit 597 597 722 847 847 972 1097 1222

Dimensiune exterioară a blatului de ușă
Canat fix cu contrafalț

fălțuit 623 623 748 873 873 998 1123 1248

nefălțuit 610 610 735 860 860 985 1110 1235

Secțiune orizontală – 1-canat

Secțiune orizontală – 2-canaturi

fălțuit

fălțuit

nefălțuit

nefălțuit

* Numai pentru modelele din seria Carolina 95HÖRMANN



Seturi de clanțe și mânere tip bară
pentru uși de mansardă din oțel ■ NOU

Ogro – model design 8100 A
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Ogro – model design 8140 A
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Ogro – model design 8100 V
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Ogro – model design 8907 A
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Ogro – model design 8907 V
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Mâner tip bară HL G-06
În culoarea ușii, montaj pe șprosuri 
orizontale (cel puțin 2 șprosuri 
necesare), lungimea mânerului 
depinde de distribuirea șprosurilor

Ogro – model design 8906 V
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Ogro – model design 8155 V
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Mâner tip bară HL G-08
În culoarea ușii, montaj pe profilul 
ușii, lungimi mâner: 300, 500, 700, 
900, 1100 mm

Ogro – model design 8906 A
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Mâner tip bară HL G-07
În culoarea ușii, montaj pe profilul 
ușii, lungimi mâner: 300, 500, 700, 
900, 1100 mm

Mâner tip bară HL G-09
În culoarea ușii, montaj pe profilul 
ușii, lungimi mâner: 300, 500, 700, 
900, 1100 mm

Ogro – model design 8940
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005

Ogro – model design 8928 A
Oțel inoxidabil sau negru profund 
RAL 9005
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Dimensiuni și date de montaj
pentru uși de mansardă din oțel

Ușă de mansardă din oțel  
cu 1 canat

Ușă de mansardă din oțel  
cu 2 canaturi

* Dimensiune exterioară toc (RAM)

Ușă de mansardă cu 1 canat LFT 01 
Slim
Lățime* 750 – 1500 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

Ușă de mansardă cu 2 canaturi LFT 
02 Slim
Lățime* 1500 – 2500 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

Modele / Dimensiuni
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Dimensiuni și date de montaj
pentru uși de mansardă din oțel

Ușă de mansardă din oțel cu 1 canat, cu elemente laterale și oberliht 
(supralumină)

Secțiune orizontală ușă de mansardă din oțel cu 1 canat, cu elemente laterale și oberliht 
(supralumină)

Secțiune verticală ușă de mansardă din oțel  
cu 1 canat, cu elemente laterale și oberliht 
(supralumină)

Ușă de mansardă cu 1 canat  
LFT 01 Slim
Lățime* 750 – 1500 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

Modele / Dimensiuni

Oberliht (supralumină) LFVG-OL
Lățime* 500 – 5000 mm

Înălțime* 400 – 1000 mm

Element lateral LFVG-ST
Lățime* 500 – 1250 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

* Dimensiune exterioară toc (RAM)
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Ușă de mansardă din oțel cu 2 canaturi, cu elemente laterale și oberliht 
(supralumină)

Secțiune orizontală ușă de mansardă din oțel cu 2 canaturi, cu elemente laterale și oberliht 
(supralumină)

Secțiune verticală ușă de mansardă din oțel  
cu 2 canaturi, cu elemente laterale și oberliht 
(supralumină)

Ușă de mansardă  
cu 2 canaturi LFT 02 Slim
Lățime* 1500 – 2500 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

Modele de uși / mărimi

Oberliht (supralumină) LFVG-OL
Lățime* 500 – 5000 mm

Înălțime* 400 – 1000 mm

Element lateral LFVG-ST
Lățime* 500 – 1250 mm

Înălțime* 2000 – 3000 mm

* Dimensiune exterioară toc (RAM)
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Unele dintre ușile și porțile prezentate sunt prevăzute cu dotări suplimentare și nu corespund întotdeauna modelelor standard. Din motive tehnice, culorile și texturile tipărite nu sunt 
întotdeauna ca în realitate. Produsele noastre sunt protejate prin patente. Copierea, chiar parțială, este permisă numai cu consimțământul nostru. Ne rezervăm dreptul la modificări.

Bucurați-vă de calitatea Hörmann  
la clădirile noi și la modernizări

Cu firma Hörmann puteți planifica totul optim. Soluțiile adaptate cu atenție  

vă oferă produse de top în orice domeniu cu un grad înalt de funcționalitate.

UȘI DE GARAJ. SISTEME DE ACȚIONARE PENTRU UȘI ȘI PORȚI. UȘI DE INTRARE ÎN LOCUINȚĂ. 

UȘI DE INTRARE ÎN CAMERĂ. UȘI DIN OȚEL. TOCURI.
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