
Vnitfiní dvefie
Velk˘ program pro v‰echny úseky v budovû



Chránûno autorsk˘mi právy: 
Dotisk, i ãásteãn˘, pouze 
s na‰ím povolením. 
Zmûny vyhrazeny.
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Referenãní objekty

Dvefie ZK, kvalitativní znaky

Dvefie OIT, kvalitativní znaky

Dvefie AZ-40, kvalitativní znaky

Velká barevná rozmanitost

Zasklívací otvory, prosklení, rukojeti

Rozmûry, montáÏní údaje

Pfiehled programu ocelov˘ch zárubní

S vnitrními dvermi Hörmann muzete 
v budove bezpecne plánovat
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Hörmann Vám nabízí dvefie z oceli, oceli/dfieva a 

hliníku pro v‰echny úseky budovy, pro novostavbu 

i renovaci. Tento program pfiesvûdãí vysokou 

kvalitou, barevn˘m fie‰ením a rozmanit˘mi 

variantami vybavení.

Vnitfiní dvefie Hörmann jsou 
vyrábûny v systému fiízení 
jakosti DIN ISO 9001.

Vnitfiní dvefie OIT
z oceli a dfieva 

Vnitfiní dvefie AZ
z hliníku

Vnitfiní dvefie ZK 
z oceli

^ ^ ^

^ ^ ^
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Vnitfiní dvefie Hörmann splÀují v‰echny 
poÏadavky, které jsou vyÏadovány 
v objektu: Vynikající vzhled, velká 
stabilita, tepelná a zvuková izolace, 
ochrana proti koufii a vloupání. Firma 
Hörmann má totiÏ rozmanit˘ program 
s atraktivním pomûrem cena - v˘kon.

Ocelové dvefie pro 
mnohostranné pouÏití
Vnitfiní dvefie ZK a OIT od firmy 

Hörmann jsou robustní ocelové 

dvefie s mnoha variantami 

vybavení pro rozliãné 

poÏadavky v budovû.

Vnitfiní dvefie do objektu OIT z u‰lechtilé oceli
Pro úseky s vysok˘mi hygienick˘mi nároky 

doporuãujeme dvefie OIT v provedení z u‰lechtilé 

oceli. V tomto pfiípadû byly dvefie s praktick˘m 

kruhov˘m prosklením pouÏity v kant˘nû.

Rozmanitost je nasí silnou stránkou
Rídíme se Vasím práním

^

^ ^ ^



Komunikativní hliníkové dvefie 
JiÏ zvenãí je vidût, zda je v místnosti 

partner rozhovoru. Typické pro velkoplo‰nû 

prosklené hliníkové dvefie AZ-40 s jejich 

úzk˘mi profily.
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Tyto dvefie se díky sv˘m mnoha v˘hodám pouÏívají jiÏ nûkolik desetiletí 
v kanceláfiích a správních budovách a také ve sklepích a pro pÛdní vestavby. 
Jsou robustní, tvarovû stálé a odolné. Vysoce kvalitní povrch je odoln˘ proti 
svûtlu a Ïáru, není citliv˘ na skvrny a lze ho snadno udrÏovat jednoduch˘m omytím. 
Dvefie ZK od firmy Hörmann se vyrábûjí ve velk˘ch sériích. 
Ve stále stejnû vysoké kvalitû, ale za nízkou cenu.

Snadné a tiché zavírání
Zadlabávací zámek podle 

DIN 18251, tfiída 3, s vrtáním pro 

profilovou cylindrickou vloÏku 

(trn 55 mm). S umûlohmotnou 

západkou a ocelovou zástrãkou, 

dózick˘m zámkem a klíãem. 

Na pfiání také s profilovou 

cylindrickou vloÏkou.

VÏdy dobfie ovladatelné
Sériovû se sadou ováln˘ch 

klik z ãerné umûlé hmoty pro 

profilovou cylindrickou vloÏku 

a dózick˘ klíã. Jako speciální 

vybavení: z umûlé hmoty 

v mnoha barvách, z hliníku 

nebo u‰lechtilé oceli 

(viz. také strana 15).

Dvoustûnné 40 mm silné, 

na tfiech stranách s polodráÏkou 

(silná polodráÏka). Pozinkovan˘ 

ocelov˘ plech siln˘ 0,6 mm. 

Za úãelem lep‰í stability je vo‰tinová 

vloÏka s hust˘mi oky celoplo‰nû 

slepena s ocelov˘m plechem.

V˘‰kové vyrovnání do 20-ti mm
Ve spodní ãásti se dvefiní kfiídlo 

mÛÏe zkrátit vhodnou pilou, 

napfiíklad pfii renovaci.

Odolné dvefiní kfiídlo

Vo‰tinová vloÏka

Tvarovû stálé a Ïádné zkfiivení
Dvefie ZK odpovídají vysok˘m 

poÏadavkÛm klimatické tfiídy III 

a skupiny zatíÏení S.

Dvefiní kfiídlo
Se zabudovan˘m zámkem a 

leskle pozinkovan˘mi vrchními 

díly závûsÛ V 0020, pevnû 

za‰roubovan˘mi do 

zesilovacích vloÏek, ale bez 

klikové sady.

Dvefiní prvek
Kompletní dvefiní kfiídlo 

s klikovou sadou a sériovou 

speciální rohovou zárubní 

z pozinkovaného, 1,5 mm 

silného ocelového plechu 

se základním prá‰kov˘m 

nástfiikem v provozní bílé 

(podle RAL 9016).

Vybavení zárubnû
Tûsnící profil z PVC na tfiech 

stranách, navafiené spodní díly 

závûsÛ a hmoÏdinkové kotevní 

‰rouby do zdiva.

Dvefie ZK se mohou pouÏít 

také do stávajících 

normovan˘ch zárubní a 

samozfiejmû do kaÏdé ocelové 

zárubnû Hörmann (pfiipravené 

pro závûsy série V 8000). 

Jako dvefiní kfiídlo nebo dvefiní prvek 
Dvefie ZK se dodávají jako dvefiní kfiídlo k jednoduchému zavû‰ení 

nebo jako kompletní dvefiní prvek pfiipraven˘ k namontování. 

vo‰tinová vloÏka

lepidlo

ocel

zinková vrstva

prá‰kov˘ nástfiik / 
plastová fólie

Ocelové vnitrní dvere ZK
Osvedcené jako cenove vyhodné resení, 
jednokrídlé a dvoukrídlé

^ ^

^ ^ ^ ^

^ ^ ´

^
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Vrchní díly závûsÛ jsou pevnû 

za‰roubované do zesilovacích 

vloÏek dvefiního kfiídla.

   Sériovû:
•  Klimatická tfiída III
•  Skupina zatíÏení S
• Tepelná izolace
• Zvuková izolace

Tepelná izolace 

EN ISO 12567-1

Dvefie ZK nabízejí hodnotu 

tepelné izolace 

U = 2,1 W / m2K

Zvuková izolace 
DIN 52210 

Dvefiní kfiídlo s vo‰tinovou 

vloÏkou má míru zvukové 

izolace: Rw cca. 25 dB 

(laboratorní hodnota). 

Poãetní hodnota pro míru 

zvukové izolace dosahovanou 

na stavbû: laboratorní 

hodnota - 5 dB.

Díky konstrukci dvefiního kfiídla 

a zárubÀovému tûsnûní chrání 

dvefie ZK firmy Hörmann také 

proti hluku a chladu.

Obrázek:

Dvefie ZK v barvû okenní ‰edá 

se sadou bíl˘ch rozet jako 

speciálním vybavením.
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Dvefie OIT byly vyvinuty pro tvrd˘ kaÏdodenní provoz v prÛmyslov˘ch, obchodních a 
fiemeslnick˘ch zafiízeních, úfiadech, ‰kolách a kasárnách. V tûchto oblastech musí dvefie vydrÏet 
velmi mnoho. Za tímto úãelem je nová konstrukce dvefií zcela speciálnû upravena. Dvefie jsou 
robustní, velmi tvarovû stálé a maximálnû odolné. Podle úseku pouÏití a poÏadavku nabízíme 
dvefie OIT s rÛzn˘mi v˘plnûmi.

Snadné, tiché zavírání dvefií
Zadlabávací zámek podle 

DIN 18251, tfiída 3, s vrtáním 

pro profilovou cylindrickou 

vloÏku (trn 55 mm). 

S umûlohmotnou západkou 

a ocelovou zástrãkou, dózick˘m 

zámkem a klíãem. 

Na pfiání také s profilovou 

cylindrickou vloÏkou.

Ocelové/drevené vnitrní dvere OIT
Pro nejvyssí pozadavky v budove, 
jednokrídlé a dvoukrídlé

Dvoustûnné 40 mm silné, na 

3 stranách s polodráÏkou (silnou). 

Dfievûné v˘plnû jsou kompletnû 

oplá‰tûny ocelov˘m plechem siln˘m 

0,8 mm a celoplo‰nû slepené.

Díky tomuto spojení materiálÛ je 

dosaÏeno extrémnû vysoké tvarové 

stálosti, jak to vyÏaduje tvrd˘ denní 

provoz. 

Na pfiání je moÏno dodat v˘plÀ 
z minerální vlny.

MoÏnost zkrácení aÏ o 20 mm
Pro pfiípadné v˘‰kové vyrovnání 

se dvefiní kfiídlo mÛÏe zkrátit 

vhodnou pilou v úseku ocelového 

profilu (dfievûná vloÏka na pfiání).

Dvefiní kfiídlo
Se zabudovan˘m zámkem 

a leskle pozinkovan˘mi vrchními 

díly závûsÛ V 0026, pevnû 

za‰roubovan˘mi do zesilovacích 

vloÏek, ale bez klikové sady.

Dvefiní prvek
Kompletní dvefiní kfiídlo 

s klikovou sadou a sériovou 

speciální rohovou zárubní 

z pozinkovaného, 1,5 mm 

silného ocelového plechu se 

základním prá‰kov˘m nástfiikem 

v provozní bílé (podle 

RAL 9016). 

Vybavení zárubnû
Zvukovû izolaãní tûsnící profil 

z EPDM na 3 stranách, 

navafiené spodní díly závûsÛ a 

hmoÏdinkové kotevní ‰rouby 

do zdi.

Dvefie OIT se mohou pouÏít 

také do stávajících 

normovan˘ch zárubní a 

samozfiejmû do kaÏdé ocelové 

zárubnû Hörmann. 

PfievaÏující kombinace ze dfieva a oceli
Velmi robustní dvefiní kfiídla se tfiemi variantami v˘plnû

Trubková tfiísková vloÏka - 
sériové provedení

Tfiísková deska plná - na pfiání

Vícevrstvá sendviãová 
vloÏka - na pfiání

Jako dvefiní kfiídlo nebo dvefiní prvek
Dvefie OIT se dodávají jako dvefiní kfiídlo k jednoduchému 

zavû‰ení nebo jako kompletní dvefiní prvek pfiipraven˘ 

k namontování.

Velmi robustní a tvarovû stálé
Dvefie OIT odpovídají vysok˘m 

poÏadavkÛm klimatické tfiídy III 

a skupiny zatíÏení S, a proto se 

nedeformují.

Speciální provedení

•  Dvefie OIT v provedení do vlhk˘ch prostor
   v provedení z u‰lechtilé oceli

•  Dvefie OIT jako uzavírací dvefie bytu
   s ochranou proti vloupání WK2 

•  Dvefie OIT jako hygienické dvefie
   s antibakteriálním povrchem a v˘bavou

trubková tfiísková vloÏka

lepidlo

ocel

zinková vrstva

prá‰kov˘ nástfiik / 
plastová fólie

tfiísková vloÏka plná

lepidlo

ocel

zinková vrstva

prá‰kov˘ nástfiik / 
plastová fólie

sendviãová vloÏka

lepidlo

ocel

zinková vrstva

prá‰kov˘ nástfiik / 
plastová fólie

^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^

^ ^
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BezúdrÏbové, trojdílné závûsy, 

pozinkované

   Sériovû:
•  Klimatická tfiída III
•  Skupina zatíÏení S
•  Tepelná izolace
   A podle vybavení:
•  Zvuková izolace
•  Ochrana proti vloupání

Tepelná izolace 
DIN 52619

Dvefie OIT nabízejí ve v‰ech 

tfiech variantách v˘plnû dobrou 

tepelnou izolaci: 

U = 2,5 W / m2K

Zvuková izolace 
DIN 4109 

Dvefiní kfiídlo s trubkovou 

tfiískovou vloÏkou 

(sériové provedení) má 

míru zvukové izolace: 

Rw cca. 29 dB (laboratorní 

hodnota).

Speciální vybavení 
Pro dvefiní prvky do 

1125 x 2125 mm, neprosklené, 

nezasklené, se zápustn˘m 

podlahov˘m tûsnûním.

Dvefiní kfiídlo s plnou tfiískovou 

deskou má míru zvukové 

izolace: Rw cca. 38 dB 

(laboratorní hodnota).

Dvefiní kfiídlo s vícevrstvou 

sendviãovou vloÏkou,

izolace: Rw cca. 37 dB 

(laboratorní hodnota).

Poãetní hodnota pro míru 

zvukové izolace dosahovanou 

na stavbû:laboratorní hodnota - 

5 dB. 

Ochrana proti vloupání
DIN EN V 1627 (WK2)

S ochranou proti vloupání ve 

v‰ech variantách v˘plnû.

Speciální vybavení
Pro dvefiní prvky do 

1125 x 2200 mm, neprosklené, 

s tímto doplÀkov˘m 

vybavením: 

• Vícenásobn˘ závorov˘   

   zámek se dvûmi 

   dodateãn˘mi ocelov˘mi   

   zástrãkami

• Profilová cylindrická vloÏka 

   s ochranou proti vyvrtání 

   DIN 18254, PZ-3-BS se 

   tfiemi klíãi a bezpeãnostní 

   kartou pro náhradní klíãe

• Hliníková sada klika/koule  

   DIN 18257 s krátk˘m ‰títkem  

   (tfiída ES 1) a ochranou proti  

   vytaÏení

• 1 ocelov˘ jistící ãep

BezúdrÏbové trojrozmûrnû 

pfiestavitelné závûsy VX. 

Standardní povrch matnû 

chromovan˘ F1.

Obrázek:

Dvefie OIT v barvû provozní bílá 

s klikovou sadou z hliníku
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Tyto elegantní, lehk˘m dojmem pÛsobící, ale pfiesto stabilní hliníkové dvefie 
doporuãujeme pro nároãnou vnitfiní v˘stavbu, napfiíklad v kanceláfiích a správních 
budovách. Díky rozmanitosti variant mÛÏete sami urãit vzhled. Barvy dvefií se dají 
harmonicky sladit s vnitfiní architekturou. Velkoplo‰né prosklení zaji‰Èuje svûtlou, 
pfiátelskou atmosféru. Hliníkové dvefie AZ splÀují vysoká oãekávání, která kladete 
na vybavení a kvalitu nároãn˘ch vnitfiních dvefií.

Hliníkové vnitrní dvere AZ-40
S mnozstvím svetla pro 
moderní architekturu

Masivní rohové spoje v rámu 

zaji‰Èují vysokou stabilitu dvefií 

AZ. Pfiesné úkosy a zasklívací 

li‰ty Softline jim propÛjãí lep‰í 

vzhled.

Kvalitní zámek
Zadlabávací zámek podle 

DIN 18251, tfiída 3, s vrtáním 

pro profilovou cylindrickou 

vloÏku (trn 55 mm). 

S umûlohmotnou západkou, 

ocelovou zástrãkou, manÏetou 

nalakovanou v barvû mosazi, 

dózick˘m zámkem a klíãem. 

Na pfiání také s profilovou 

cylindrickou vloÏkou. 

Obr.: ManÏeta z u‰lechtilé 

oceli.

Vyberete si sadu rukojetí
U tûchto nároãn˘ch dvefií by 

se rukojeÈ mûla hodit nejen 

k barvû a prosklení dvefiního 

kfiídla, ale také k fie‰ení 

místnosti. Varianty rukojetí jsou 

zobrazeny na stranû 15.

Vysoce kvalitní tûsnûní
V˘plnû kfiídel v kvalitním 

obvodovém dráÏkovém tûsnûní 

z EPDM se zasklívacími li‰tami 

Softline. Jako dvefiní prvek 

se zárubÀov˘m tûsnûním 

z EPDM na 3 stranách, 

na pfiání také se zápustn˘m 

podlahov˘m tûsnûním.

Dvefiní kfiídlo
Hodí se ideálnû pro renovaci, 

pokud je k dispozici zárubeÀ 

s polodráÏkou. Dodáváme ho 

se zabudovan˘m zámkem 

a pozinkovan˘mi díly závûsÛ.

Dvefiní prvek
Pro novostavbu doporuãujeme 

kompletní dvefiní kfiídlo se 

zárubní podle Va‰eho v˘bûru 

z velkého programu zárubní 

Hörmann podle DIN 18111. 

V‰echny zárubnû
Z jemného plechu silného 

1,5 mm, pozinkované a 

opatfiené základním nátûrem 

svûtle ‰edé barvy (podle 

RAL 7035), s tûsnícím profilem 

na 3 stranách a upevÀovacím 

materiálem. 

Jako dvefiní kfiídlo nebo dvefiní prvek
Dvefie AZ-40 se dodávají jako dvefiní kfiídlo k jednoduchému 

zavû‰ení nebo jako kompletní dvefiní prvek pfiipraven˘ k 

namontování.

Elegantní, stabilní dvefiní 
kfiídlo
·tíhlá rámová konstrukce 

z protlaãovan˘ch hliníkov˘ch 

profilÛ. MontáÏní hloubka 

40/35 mm, polodráÏka na 

3 stranách, tlou‰Èka stûny 

2 mm, okrajová ‰ífika 105 mm 

na stranû proti závûsÛm 

(130 mm na stranû závûsÛ),

v˘‰ka soklu 150 mm.

Na pfiání s pfiíãlí (pohledová 

‰ífika 130 mm) a zápustn˘m 

podlahov˘m tûsnûním.

^

^

^

^
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   Sériovû:
• Klimatická tfiída III
• Skupina zatíÏení S
   A podle vybavení:
• Zvuková izolace
• Ochrana proti koufii

Zvuková izolace 
DIN 52210 

Speciální vybavení
Pro dvefiní kfiídla do 

1125 x 2125 mm 

s následujícím doplÀkov˘m 

vybavením:

• Zápustné podlahové tûsnûní

• Tûsnící tvarovky

• ZárubÀové tûsnûní z EPDM

• Bezpeãnostní vrstvené sklo  

   8 mm nebo  

• Hliníkové zvukovû izolaãní  

   panely silné 18 mm

• Zadlabávací zámek 

   s profilovou cylindrickou   

   vloÏkou.

Míra zvukové izolace: 

Rw cca. 32 dB (laboratorní 

hodnota). Poãetní hodnota 

pro míru zvukové izolace 

dosaÏitelnou na stavbû:

laboratorní hodnota - 5 dB. 

Ochrana proti koufii 
DIN 18095

Speciální vybavení
Pro dvefiní prvky do 

1125 x 2250 mm 

s následujícím doplÀkov˘m 

vybavením:

• Zápustné podlahové tûsnûní

• Tûsnící tvarovky

• ZárubÀové tûsnûní z EPDM

• Drátové sklo

• Zadlabávací zámek 

   s kovovou západkou a 

   pozinkovanou manÏetou

• Profilová cylindrická vloÏka

• Horní zavíraã dvefií 

   s pákov˘m ramenem.

Také pro vlhké místnosti

Provûfieno systémem 

RAL-RG 426 klimatická tfiída III 

a skupina zatíÏení S.

Závûsové systémy dle v˘bûru
Dvefiní kfiídlo je sériovû 

vybaveno jiÏ pevnû 

za‰roubovan˘mi, 

pozinkovan˘mi závûsov˘mi díly 

V 0026 WF. Pro závûsové 

systémy V 8000 WF/V 9000 

WF je dvefiní kfiídlo a zárubeÀ 

pfiipravena. 

Dal‰í závûsové systémy 

obdrÏíte na pfiání.

Pûkn˘ vzhled s ochranou 
proti sevfiení prstÛ
Dvefie AZ se zárubní 

Roundstyle a závûsem Globus 

vypadají velmi dobfie.

U‰lechtilá ocel 
V2A

Pozinkovaná ocel

Obrázek:

Dvefiní kfiídlo s vysoce leskl˘m prá‰kov˘m nástfiikem, 

zárubeÀ nalakovaná v místû montáÏe stejnou barvou.
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Ocelové vnitfiní dvefie ZK a 
OIT 
Barvy ocelov˘ch vnitfiních dvefií 

ZK a OIT firmy Hörmann se 

skvûle uplatní díky kvalitnímu, 

matnû lesklému hladkému 

prá‰kovému nástfiiku. 

A dvefiní dekory s prvotfiídním 

fóliov˘m nátûrem pÛsobí velmi 

pfiirozenû.

Oba povrchy jsou odolné a 

nenároãné na údrÏbu.

Na pfiání jsou ocelové vnitfiní 

dvefie ZK a OIT v barvách 

‰kály RAL a v dal‰ích 

dfievûn˘ch dekorech. 

Dvefie OIT dodáváme také 

v provedení z u‰lechtilé oceli.

Klikové sady zobrazené na 

dvefiích pfiedstavují vût‰inou 

speciální vybavení.

Provozní bílá
(podobná RAL 9016)

Svûtle ‰edá 
(podobné RAL 7035)

Bledû ‰edomodrá 
(podobné RAL 5014)

Pozinkované provedení

Dub svûtl˘Dub pfiírodní Buk

Jasan bíl˘Sépiovû hnûdá Svûtlá slonová kost Okenní ‰edá
(podobná RAL 7040)

Tfie‰eÀ

Dvere jsou tvurcími prvky
Barvy pusobí prátelsky

^ ^

^
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Bledû zelená
(podobná RAL 6021)

Vnitfiní dvefie do objektu OIT s kruhov˘m prosklením

Borovice                 Buk                    Dub rustikální      Ofiech svûtl˘       Jedle americká   Mahagon               Kofienové         Mramor Carrara
                                                                                                                                                                          dfievo

Okenní ‰edá
(podobná RAL 7040)

Hliníkové vnitfiní dvefie AZ-40
Pro hliníkové vnitfiní dvefie AZ-40 

firmy Hörmann jsou typické rozmanité 

povrchy. Dodávají se eloxované nebo 

opatfiené prá‰kov˘m nástfiikem 

v barvách RAL a dfievûn˘ch dekorech 

Decoral”, ale také upravené 

chromátováním k vlastnímu nalakování.

Povrchy Decoral®
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Dekorativní sklo Masterpoint

Dekorativní  sklo Mastercarré

Dekorativní sklo Masterligne

Prosklení dverí 
pro více svetla

V‰echny vnitfiní dvefie Hörmann dodáváme na pfiání s prosklením. 

Pfii realizaci prosklení v místû montáÏe je tfieba respektovat následující 

tlou‰Èky tabulek:

• dvefie ZK a OIT (tlou‰Èka tabulky 4-6 mm)

• dvefie AZ-40 (tlou‰Èka tabulky 4-18 mm)

Kruhové prosklení u dvefií ZK a OIT je moÏné pouze ze závodu.

BliÏ‰í údaje viz. popisové texty. 

V˘bûr z mnoha druhÛ skla 
Dvefie ZK a OIT jsou ze 

závodu opatfieny svûtl˘m 

drátov˘m dekorativním sklem 

7 mm, jednotabulov˘m sklem, 

vrstven˘m bezpeãnostním 

sklem 6 mm nebo dekorativním 

sklem v zobrazen˘ch 

strukturách. 

Dvefie AZ-40 jsou navíc 

k dodání s dekorativním sklem 

4 mm, dekorativním vrstven˘m 

sklem 9 mm, izolaãním sklem 

18 mm a v˘plní z hliníkového 

panelu 10 mm.

U dvefií AZ-40 s pfiíãlí lze 

panelovou v˘plÀ kombinovat 

také s prosklením.

Dvefie ZK/OIT
Zasklívací otvor obr. 5
Rám prosklení 
u pozinkovaného 
dvefiního kfiídla: hliník 
s moÏností nátûru

Dvefie ZK/OIT
Zasklívací otvor obr. 6
Rám prosklení u dvefiního 
kfiídla s prá‰kov˘m 
nástfiikem: hliník 
eloxovan˘ v pfiírodním 
odstínu (E6/EV1)

Dvefie ZK/OIT
Zasklívací otvor obr. 7
Rám prosklení u fólií 
potaÏeného dvefiního 
kfiídla: mofiené dfievo, 
vhodné ke dvefinímu 
kfiídlu 

Dvefie ZK/OIT
Kruhové prosklení 
ø 300 mm
Rám prosklení z hliníku 
eloxovaného 
v pfiírodním odstínu 
(E6/EV1), na pfiání 
z vyle‰tûné u‰lechtilé 
oceli (obrázek)

Dvefie AZ-40
Prosklení celoplo‰né 
nebo rozdûlené pfiíãlí, 
napfi. 
v horní ãásti sklo, 
ve spodní panel 
(strana 13).

·irokoúhlé dvefiní kukátko 
Vyvrtan˘ otvor ø 15 mm, montáÏ 

také ve v˘robním závodu

Otvor na vhazování dopisÛ
245 x 53 mm s krytem

Vûtrání
Umûlohmotná mfiíÏka 

435 x 85 mm, umístûná dole, 

nahofie, nebo na pfiání dole 

i nahofie. 

DoplÀkové vybavení pro ocelové 
vnitfiní dvefie ZK a OIT

^

^
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AZ-40ZK/OIT

Kliková sada, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Kliková sada, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Sada klika/koule pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Sada klika/koule, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Kliková sada, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Kliková sada pro profilovou cylindrickou 
vloÏku/dózick˘ zámek

Klikové sady zdurazní 
vzhled

Kliková sada, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Kliková sada, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Umûlohmotné sady
Klikové sady a sady klika/

koule (klika s pevnû otáãiv˘m 

uloÏením) v barvách ãerná, 

ãervená, hnûdá, bílá a Ïlutá. 

Také funkce “Antipanik”. 

Pro dvefie AZ-40 rovnûÏ ve 

v‰ech barvách HEWI.

Hliníkové sady
Ve variantách jako 

umûlohmotné sady, eloxované 

v pfiírodním odstínu (F1), 

na pfiání také s funkcí 

“Antipanik”.

Sady z u‰lechtilé oceli
Ve variantách jako 

umûlohmotné a hliníkové sady, 

na pfiání také s funkcí 

“Antipanik”.

Vnitfiní dvefie Hörmann lze 

samozfiejmû vybavit také 

jakoukoliv jinou bûÏnou sadou 

do objektu. 

Sada klika/koule, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Sada klika/koule, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Sada klika/koule pro profilovou 
cylindrickou vloÏku

Sada klika/koule, rozeta pro profilovou 
cylindrickou vloÏku
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Normované velikosti Rozsah velikostí pro doporuãené 
stavební rozmûry 
Jednokfiídlé
·ífika do max.  1250 mm
V˘‰ka do max.  2250 mm
Dvoukfiídlé
·ífika do max.  2500 mm
V˘‰ka do max.  2250 mm

Rozmûry skla:
Svûtl˘ prÛhled tabulky, 
‰ífika + 20 mm, v˘‰ka + 20 mm.

  Typ   Objednací   Svûtl˘ rozmûr        Svûtl˘        Vnitfiní rozmûr        Vnûj‰í                            Svûtl˘ prÛhled***
             rozmûr           hrubého          prÛchozí         zárubnû           rozmûr 
         Doporuãen˘        otvoru             rozmûr              pfies             dvefiního        Obrázek 5       Obrázek 6       Obrázek 7
            stavební                                                       polodráÏky          kfiídla
              rozmûr
         ‰ífika x v˘‰ka  ‰ífika x v˘‰ka    ‰ífika x v˘‰ka   ‰ífika x v˘‰ka  ‰ífika x v˘‰ka   ‰ífika x v˘‰ka   ‰ífika x v˘‰ka   ‰ífika x v˘‰ka

          625 x 2000  635 x 2005   561 x 1968   591 x 1983   610 x 1985    200 x 375      200 x 950     200 x 1305

          750 x 1875  760 x 1880   686 x 1843   716 x 1858   735 x 1860    325 x 375      325 x 950     325 x 1305

          750 x 2000  760 x 2005   686 x 1968   716 x 1983   735 x 1985    325 x 375      325 x 950     325 x 1305

          750 x 2125  760 x 2130   686 x 2093   716 x 2108   735 x 2110    325 x 375      325 x 950     325 x 1305

          875 x 1875  885 x 1880   811 x 1843   841 x 1858   860 x 1860    450 x 375      450 x 950     450 x 1305

          875 x 2000  885 x 2005   811 x 1968   841 x 1983   860 x 1985    450 x 375      450 x 950     450 x 1305

          875 x 2125  885 x 2130   811 x 2093   841 x 2108   860 x 2110    450 x 375      450 x 950     450 x 1305

        1000 x 1875 1010 x 1880   936 x 1843   966 x 1858   985 x 1860    575 x 375      575 x 950     575 x 1305

        1000 x 2000 1010 x 2005   936 x 1968   966 x 1983   985 x 1985    575 x 375      575 x 950     575 x 1305

        1000 x 2125 1010 x 2130   936 x 2093   966 x 2108   985 x 2110    575 x 375      575 x 950     575 x 1305

         *1500 x 2000 1510 x 2005  1436 x 1968  1466 x 1983  1485 x 1985    325 x 375      325 x 950     325 x 1305

        1750 x 2000 1760 x 2005  1686 x 1968  1716 x 1983  1735 x 1968    450 x 375      450 x 950     450 x 1305

        2000 x 2000 2010 x 2005  1936 x 1968  1966 x 1983  1985 x 1985    575 x 375      575 x 950     575 x 1305

        2000 x 2125 2010 x 2130  1936 x 2093  1966 x 2108  1985 x 2110    575 x 375      575 x 950     575 x 1305

**Dûlení kfiídel uprostfied             *** Zasklívací otvory v atypick˘ch velikostech na dotázání
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V objednávce laskavû uvádûjte typ dorazu.

*   Svûtlá prÛchozí ‰ífika se pfii úhlu otevfiení 90° bez ohledu na rukojeti a kliky 
     zmen‰uje o 15 mm, u dvoukfiídl˘ch dvefií o 30 mm.

OFF = Horní rovina hotové podlahy

Lev˘ podle DIN Prav˘ podle DIN

Pohyblivé kfiídlo levé podle DIN

Pohyblivé kfiídlo pravé podle DIN

   ZK                                                              OIT                           ZK                                                           OIT

Velikosti a montázní údaje 
Ocelové vnitrní dvere ZK
Ocelové/drevené vnitrní dvere OIT

Rohová zárubeÀ
MontáÏ do zdiva 
HmoÏdinkové 
kotevní ‰rouby do zdi

Obvodová zárubeÀ
MontáÏ do zdiva 
HmoÏdinkové kotevní 
‰rouby do zdi
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Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru = BR + 10

Doporuãen˘ stavební rozmûr

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr*

Vnitfiní rozmûr zárubnû pfies polodráÏky = BR - 34

Vnûj‰í rozmûr dvefiního kfiídla = BR - 15
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Normované velikosti*

Objednací rozmûr     Svûtl˘ rozmûr       Svûtl˘ prÛchozí        Vnitfiní rozmûr        Vnûj‰í rozmûr         Rozmûr skla
     Doporuãen˘        hrubého otvoru             rozmûr              zárubnû pfies        dvefiního kfiídla
  stavební rozmûr                                                                        polodráÏky
     ‰ífika x v˘‰ka          ‰ífika x v˘‰ka          ‰ífika x v˘‰ka           ‰ífika x v˘‰ka         ‰ífika x v˘‰ka         ‰ífika x v˘‰ka

      750 x 2000            760 x 2005            686 x 1968             716 x 1983            735 x 1985            501 x 1739

      875 x 2000            885 x 2005            811 x 1968             841 x 1983            860 x 1985            626 x 1739

     1000 x 2000           1010 x 2005            936 x 1968             966 x 1983            985 x 1985            751 x 1739

      750 x 2125            760 x 2130            686 x 2093             716 x 2108            735 x 2110            501 x 1864

      875 x 2125            885 x 2130            811 x 2093             841 x 2108            860 x 2110            626 x 1864

     1000 x 2125           1010 x 2130            936 x 2093             966 x 2108            985 x 2110            751 x 1864

Rozsah velikostí pro doporuãené 
stavební rozmûry

·ífika:  750-1250 mm
V˘‰ka: 1875-2250 mm

V objednávce laskavû uvádûjte 
typ dorazu.

Prav˘ podle DINLev˘ podle DIN

Rohová zárubeÀ
MontáÏ do zdiva 
HmoÏdinkové kotevní 
‰rouby

Obvodová zárubeÀ
MontáÏ do zdiva 
HmoÏdinkové kotevní 
‰rouby

vztahuje se na prvky s ocelov˘mi zárubnûmi podle DIN 18111

Sériovû jednotabulové,
na pfiání s pfiíãlí a horním 
zavíraãem dvefií (u protikoufiov˘ch 
dvefií je tento zavíraã pfiedepsán)

OFF = Horní rovina 
hotové podlahy

Sériovû bez spodního dorazu, 
na pfiání se zápustn˘m 
podlahov˘m tûsnûním

*  Svûtlá prÛchozí ‰ífika se pfii  
     úhlu otevfiení 90° zmen‰uje  
     o 15 mm bez ohledu na  
     rukojeti a kliky.

s rohovou zárubní

se zárubní Roundstyle a závûsem Globus

Velikosti a montázní údaje 
Hliníkové vnitrní dvere AZ-40

S
vû

tl˘
 r

oz
m

ûr
 h

ru
b

éh
o 

ot
vo

ru
 =

 B
R

 +
 5

D
op

or
uã

en
˘ 

st
av

eb
ní

 r
oz

m
ûr

S
vû

tl˘
 p

rÛ
ch

oz
í r

oz
m

ûr
*

V
nû

j‰
í r

oz
m

ûr
 d

ve
fin

íh
o 

kfi
íd

la

OFF OFF

V
ni

tfi
ní

 r
oz

m
ûr

 z
ár

ub
nû

 p
fie

s 
p

ol
od

rá
Ïk

y

Vnûj‰í rozmûr dvefiního kfiídla

Vnûj‰í rozmûr dvefiního kfiídla

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru = BR + 10

Doporuãen˘ stavební rozmûr

Vnitfiní rozmûr zárubnû pfies polodráÏky

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr*

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr*

Vnitfiní rozmûr zárubnû pfies polodráÏky

Doporuãen˘ stavební rozmûr

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru = BR + 10

^

^ ^



18

Normované ocelové zárubnû jako rohové a obvodové zárubnû               
(DIN 18111)   Atypické ocelové zárubnû jako rohové a obvodové 
zárubnû Trojdílné rychlostavební zárubnû Dvouvrstvé svafiené zárubnû 
V˘tahové zárubnû   Zárubnû pro posuvná vrata Zárubnû dvojit˘ch 
dvefií  Zárubnû pro matefiské ‰koly   Zárubnû do tûlocviãen Zárubnû 
kyvadlov˘ch dvefií Zárubnû na dilataãní spáru Vstupní zárubnû do 
bytÛ Renovaãní zárubnû

Rozmanitost je nase silná stránka 

^
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AÈ jiÏ plánujete cokoli, máme zárubeÀ: dvefiní, okenní nebo prÛchozí. 
S nejrÛznûj‰ími tvary a kombinacemi prvkÛ, dle volby z oceli nebo 
u‰lechtilé oceli (V2A nebo V4A). 

Zárubnû s ováln˘m lemem Zárubnû komponentÛ Zárubnû se segmen-
tov˘m obloukem Zárubnû s kruhov˘m obloukem PrÛchozí zárubnû 
Zárubnû do nemocnic Okenní zárubnû GaráÏové zárubnû   Zárubnû 
na ochranu pfied záfiením Zárubnû s omítkovou dráÏkou Svûrací 
zárubnû Zárubnû s ozdobn˘m falcem Zárubnû se svûtlíkem Zárubnû 
na ‰ikmé ostûní Zárubnû se ‰ikm˘m lemem Zárubnû s nízk˘m 
obloukem Zárubnû se sloÏen˘m obloukem



Hörmann: kvalita bez kompromisu

GARÁÎOVÁ VRATA  

POHONY 

SEKâNÍ VRATA 

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVE¤E

ZÁRUBNù

Spoleãnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jedin˘ 

v˘robce na evropském trhu v‰echny dÛleÏité stavební prvky. 

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovan˘ch závodech pomocí 

nejnovûj‰í techniky.

Díky celoplo‰nému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropû 

a pfiítomnosti v Americe a âínû je Hörmann Vá‰ siln˘ mezinárodní partner 

pro vysoce kvalitní stavební prvky. 

V kvalitû bez kompromisu.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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