
Bezpeãnostní dvefie
Je dobré vûdût, Ïe v‰e je bezpeãnû uzavfieno
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Bezpečnostní dveře Hörmann na
ochranu všech úseků

Provûfiené podle evropské 
normy DIN V ENV 1627
Potfieba bezpeãnostních 

prvkÛ se odvíjí od rizikovosti 

prostfiedí. Na to jsou 

bezpeãnostní dvefie Hörmann 

uzpÛsobené a odpovídajícím 

zpÛsobem vybavené. 

Chránûno autorsk˘m právem: dotisk, i ãásteãn˘, pouze s na‰ím 
povolením. Zmûny vyhrazeny. 

¤ízení jakosti
Bezpeãnostní dvefie Hörmann 

se vyrábûjí v systému fiízení 

jakosti DIN ISO 9001.

Bezpeãnostní dvefie Hörmann 

podléhají stálé kontrole jakosti 

na dobrovolné bázi, kterou 

provádí spoleãenství jakosti 

TTZ Hagen.

Bezpeãnostní dvefie Hörmann s dodateãn˘mi ochrann˘mi 
funkcemi
Specializovan˘ prodejce spoleãnosti Hörmann Vám rád poradí 

a doporuãí správné dvefie pro Va‰e poÏadavky (viz strana 9).

JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené 

bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak je bezpeãnostní experti, 

poji‰Èovny a policie doporuãují pro rozliãné bezpeãnostní 

úseky uvnitfi i venku. 

Bezpeãnostní dvefie Hörmann jsou jistotou, která chrání 

Vás i ve‰ker˘ Vá‰ majetek. Tímto prospektem bychom Vás 

chtûli informovat na ãem u bezpeãnostních dvefií záleÏí. 

Poradenství specializovaného prodejce Hörmann by Vám 

mûlo b˘t pfiínosem v tom, jak mÛÏete bezpeãnost uzpÛsobit 

své potfiebû. Zeptejte se ho! NeboÈ na vût‰í bezpeãnost není 

nikdy pozdû!

ohnivzdorné
DIN 4102

koufiotûsné
DIN 18095

zvukovû izolaãní
DIN 52210
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Mnohé dvefie pfiímo vyz˘vají ke vloupání. - Pokud se v‰ak 
nejedná o bezpeãnostní dvefie Hörmann!

Úãinné vícenásobné uzavfiení
Bezpeãnostní vybavení se fiídí 

podle rÛzn˘ch tfiíd odolnosti: 

se zesílen˘m hlavním zámkem 

nebo doplnûné dodateãn˘mi 

ãepov˘mi zámky. Na stranû 

závûsÛ jsou umístûny masivní 

zaji‰Èovací ãepy. Tady není 

vypáãení moÏné!

Îádné vyvrtání
Îádné vytaÏení
U profilového cylindru 

s ochranou proti vyvrtání 

a vytaÏení nemají ani speciální 

nástroje zlodûjÛ Ïádnou ‰anci. 

Ke kaÏd˘m dvefiím obdrÏíte 

bezpeãnostní kartu pro 

náhradní klíãe.

Tvarovû krásné a bezpeãné
Bezpeãnostní sady klika/koule 

z hliníku patfií u produktÛ 

spoleãnosti Hörmann ke 

standardnímu vybavení. Na 

pfiání: sady z u‰lechtilé oceli, 

protipanikové sady a ãetné jiné 

doplÀkové vybavení ke zv˘‰ení 

bezpeãnosti.
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Ocelové bezpečnostní dveře 
E 45-1/E 45-2 tfiída odolnosti WK 2

Standardní vybavení 
Dvefiní prvek pfiipraven˘ k zabudování, jehoÏ souãástí je:

Dvefiní kfiídlo silné 45 mm, tlou‰Èka plechu (viz pfiehled)
 s ocelov˘m zesílením a izolaãní deskou 

 z minerálních vláken

PolodráÏka  na tfiech stranách (tenk˘ falc)

ZárubeÀ systémová rohová zárubeÀ 2 mm silná, 

 zapu‰tûní do podlahy 30 mm

 tûsnící profil z EPDM

 navafiené hmoÏdinkové kotvy do zdiva 

Povrch dvefiní kfiídlo a zárubeÀ z pozinkovaného 

 materiálu - základní nátûr (prá‰kov˘ nástfiik) 

 v barvû ‰edobílé (podobné RAL 9002)

Zámek zadlabávací zámek klika/koule DIN 18250, 

 tfiída 2, pfiedvrtané otvory pro profilovou 

 cylindrickou vloÏku

Uzavfiení pevného  u dvoukfiídl˘ch dvefií: sklopná zapou‰tûcí 

kfiídla  zástrãka (uzavfiení nahoru i dolÛ)

Profilov˘ cylindr válcová vloÏka zámku podle DIN 18252 PZ-3-BS 

 s ochranou proti vyvrtání, 3 klíãe a bezpeãnostní 

 karta pro náhradní klíãe

Klika protipoÏární bezpeãnostní sada klika/koule 

 DIN 18257 (tfiída ES 1) s krátk˘m ‰títkem 

 (eloxovan˘ hliník v pfiírodním odstínu F1) 

 s ochranou proti vytaÏení 

 Místo sady klika/koule bez pfiíplatku: 

 bezpeãnostní sada s klikou na obou stranách 

 nebo s klikou a zaslepovacím ‰títkem 

Závûsy trojdílné konstrukãní závûsy s kuliãkov˘m 

 loÏiskem 

Zaji‰Èovací ãepy 3 ocelové ãepy jako pojistka proti vypáãení 

 u kaÏdého kfiídla

Tepelná izolace U = 1,9 W/m2

Rozsah velikostí / tlou‰Èka 
plechu
Doporuãené stavební rozmûry

Jednokfiídlé
Tlou‰Èka plechu 1,0 mm:
·ífika  625-1250 mm
V˘‰ka  1750-2250 mm

Jednokfiídlé
Tlou‰Èka plechu 1,5 mm:
·ífika  625-1250 mm
V˘‰ka  1750-2500 mm
Na v˘‰ku podlaÏí v˘‰ka 
 max. 3500 mm

Dvoukfiídlé 
Tlou‰Èka plechu 1,5 mm:
·ífika  1375-2500 mm
V˘‰ka  1750-2500 mm
Na v˘‰ku podlaÏí v˘‰ka 
 max. 3500 mm

Pohyblivé kfiídlo:
·ífika  min. 750 mm
 max.1250 mm
Pevné kfiídlo:
·ífika  min. 500 mm
 max.1250 mm

* Svûtlá prÛchozí ‰ífika se pfii úhlu 
otevfiení 90°, bez ohledu na rukojeti 
a kliky, zmen‰uje o 10 mm, 

 u dvoukfiídl˘ch dvefií o 20 mm.

** Pohyblivé kfiídlo 1000 mm.
Prosklení jen v pohyblivém kfiídle.

   
 
   Typ Doporuãen˘  Svûtl˘ rozmûr  Svûtl˘* 
 stavební rozmûr hrubého otvoru prÛchozí rozmûr
  (objednací rozmûr)
 ‰ífika x v˘‰ka ‰ífika x v˘‰ka ‰ífika x v˘‰ka

 750 x 2000 760 x 2005 668 x 1959

 875 x 1875 885 x 1880 793 x 1834

 875 x 2000 885 x 2005 793 x 1959

 875 x 2125 885 x 2130 793 x 2084

 1000 x 2000 1010 x 2005 918 x 1959

 1000 x 2125 1010 x 2130 918 x 2084

 1125 x 2000 1135 x 2005 1043 x 1959

 1125 x 2125 1135 x 2130 1043 x 2084

 1250 x 2000 1260 x 2005 1168 x 1959

 1250 x 2125 1260 x 2130 1168 x 2084

 1250 x 2250 1260 x 2255 1168 x 2209

 1500 x 2000** 1510 x 2005 1418 x 1959

 1750 x 2000 1760 x 2005 1668 x 1959

 2000 x 2000 2010 x 2005 1918 x 1959

 2000 x 2125 2010 x 2130 1918 x 2084

 2000 x 2500 2010 x 2505 1918 x 2459

 2250 x 2250 2260 x 2255 2168 x 2209

 2500 x 2500 2510 x 2505 2418 x 2459

Je
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Normované velikosti

MontáÏ do • zdiva

  • betonu

  • pórobetonu (tlou‰Èka stûny min. 175 mm)
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Četné varianty, množství 
doplňkového vybavení

Speciální vybavení 
Dvefiní prvek nestejné ‰ífiky kfiídel moÏné 

 (dvoukfiídlé dvefie)

Zárubnû varianty zárubní viz strana 11

Zavírací prostfiedky horní dvefiní zavíraã (u dvoukfiídl˘ch 

 dvefií jen u pohyblivého kfiídla)

Dvefiní kukátko vestavûné ‰irokoúhlé kukátko

¤etûz na dvefie bezpeãnostní fietûz, také zamykateln˘

Zámky protipanikov˘ zámek, pfiedvrtan˘ otvor pro 

 profilovou cylindrickou vloÏku,

 s klikou a koulí nebo dvoudíln˘m ofií‰kem 

 (u dvoukfiídl˘ch dvefií jen u pohyblivého kfiídla)

Klikové sady - bezpeãnostní sady z le‰tûné u‰lechtilé oceli 

 pfiedvrtan˘ otvor pro profilovou 

 cylindrickou vloÏku,

 jako sada klika/koule

 s klikou na obou stranách

 s klikou na jedné stranû a zaslepovacím 

 ‰títkem

 - bezpeãnostní protipanikové sady, 

 pfiedvrtan˘ otvor pro profilovou 

 cylindrickou vloÏku,

 hliník eloxovan˘ v pfiírodním odstínu (F1) nebo 

 le‰tûná u‰lechtilá ocel

Hlásiã otevfiení jaz˘ãkov˘ kontakt (provûfieno VDS)

Kontrola uzamãení  zástrãkov˘ kontakt, v nûkolika provedeních

Otvíraã dvefií elektrick˘ otvíraã dvefií, únikov˘ otvíraã dvefií

Plo‰ná ochrana popla‰ná drátûná vloÏka 

Pfiechod kabelÛ zakryt˘

Prosklení pro dvefie s tlou‰Èkou plechu 1,5 mm
Zasklívací li‰ty z oceli se základním nátûrem (prá‰kov˘m nástfiikem) 

v barvû ‰edobílé (podobné RAL 9002).

Na pfiání: doplÀkové hliníkové krycí li‰ty eloxované v pfiírodním 

odstínu (F1).

Sklo: vloupání bránící bezpeãnostní ãiré sklo (tfiída B1)

MoÏnosti spodního zakonãení dvefií

zápustné podlahové 
tûsnûní 

sériovû 
bez dorazu 

hliníkov˘ ukonãovací 
profil s tûsnûním, 
zárubeÀ s nábûÏn˘m 
prahem

dorazová li‰ta 
s tûsnûním

p
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Pevn˘ svûtlík
- v˘‰ka min. 250 mm, max. 1000 mm

Vûtrací mfiíÏka
- jen pro provedení s tlou‰Èkou 
plechu 1,5 mm

Normované prosklení
- svûtl˘ prÛhled 140 x 815 mm
- v˘‰ka soklu 965 mm
- také pro dvefie s tlou‰Èkou 
  plechu 1,0 mm

Velikost prosklení dle v˘bûru,
‰ífika okraje po stranách a nahofie min. 
205 mm. V˘‰ka soklu od horní hrany 
ãisté podlahy (OFF) min. 965 mm

nalakováno stavebníkem

OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF

* OFF = horní hrana ãisté podlahy
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Standardní vybavení 
Dvefiní prvek pfiipraven˘ k zabudování, jehoÏ souãástí je:

Dvefiní kfiídlo silné 55 mm 
 tlou‰Èka plechu viz pfiehled
 s ocelov˘m zesílením a izolaãní deskou 

 z minerálních vláken

PolodráÏka  na tfiech stranách (siln˘ falc)

ZárubeÀ systémová rohová zárubeÀ 2 mm silná, 

 zapu‰tûní do podlahy 30 mm

 tûsnící profil z EPDM

 navafiené hmoÏdinkové kotvy do zdiva 

Povrch dvefiní kfiídlo a zárubeÀ z pozinkovaného materiálu 

 základní nátûr (prá‰kov˘ nástfiik) v barvû ‰edobílé 

 (podobné RAL 9002)

Uzavfiení pevného  u dvoukfiídl˘ch dvefií: pevné kfiídlo se sklopnou 

kfiídla  zapou‰tûcí zástrãkou (uzavfiení nahoru i dolÛ)

Profilov˘ cylindr válcová vloÏka zámku podle DIN 18252 PZ-3-BS 

 s ochranou proti vyvrtání, 3 klíãe a bezpeãnostní 

 karta pro náhradní klíãe

Závûsy trojdílné konstrukãní závûsy s kuliãkov˘m loÏiskem 

Tepelná izolace U = 1,6 W/m2 (E 55-1 WK 2)

Rozsah velikostí / tlou‰Èka 
plechu
Doporuãené stavební rozmûry

Jednokfiídlé WK2 / WK3:
Tlou‰Èka plechu 1 nebo 1,5 mm
·ífika  625-1250 mm
V˘‰ka  1750-2500 mm
Na v˘‰ku podlaÏí (v˘‰ka dvefií 
max. 2500 mm) se svûtlíkem.
V˘‰ka prvku max. 3500 mm

Jednokfiídlé WK4:
Tlou‰Èka plechu 1,5 mm
·ífika  625-1250 mm
V˘‰ka  1750-2500 mm

Dvoukfiídlé WK3:
Tlou‰Èka plechu 1,5 mm
·ífika  1375-2500 mm
V˘‰ka  1750-2500 mm
Na v˘‰ku podlaÏí (v˘‰ka dvefií 
max. 2500 mm) se svûtlíkem.
V˘‰ka prvku max. 3500 mm

Pohyblivé kfiídlo:
·ífika  min. 750 mm

 max.1250 mm
Pevné kfiídlo:
·ífika  min. 500 mm

 max.1250 mm

* Svûtlá prÛchozí ‰ífika se pfii úhlu 
otevfiení 90°, bez ohledu na rukojeti 
a kliky, zmen‰uje o 20 mm, 

 u dvoukfiídl˘ch dvefií o 40 mm.

** Pohyblivé kfiídlo 1000 mm.
Prosklení jen v pohyblivém kfiídle.

Normované velikosti   
 
   Typ Doporuãen˘  Svûtl˘ rozmûr  Svûtl˘* 
 stavební rozmûr hrubého otvoru prÛchozí rozmûr
  (objednací rozmûr)
 ‰ífika x v˘‰ka ‰ífika x v˘‰ka ‰ífika x v˘‰ka

 750 x 2000 760 x 2005 668 x 1959

 875 x 1875 885 x 1880 793 x 1834

 875 x 2000 885 x 2005 793 x 1959

 875 x 2125 885 x 2130 793 x 2084

 1000 x 2000 1010 x 2005 918 x 1959

 1000 x 2125 1010 x 2130 918 x 2084

 1125 x 2000 1135 x 2005 1043 x 1959

 1125 x 2125 1135 x 2130 1043 x 2084

 1250 x 2000 1260 x 2005 1168 x 1959

 1250 x 2125 1260 x 2130 1168 x 2084

 1250 x 2250 1260 x 2255 1168 x 2209

 1500 x 2000** 1510 x 2005 1418 x 1959

 1750 x 2000 1760 x 2005 1668 x 1959

 2000 x 2000 2010 x 2005 1918 x 1959

 2000 x 2125 2010 x 2130 1918 x 2084

 2000 x 2500 2010 x 2505 1918 x 2459

 2250 x 2250 2260 x 2255 2168 x 2209

 2500 x 2500 2510 x 2505 2418 x 2459

Je
d
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kfi

íd
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D
vo
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fií
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 E 55-1 E 55-2

Ochrana proti vloupání 
DIN V ENV 1627  WK 2 WK 3 WK 4 WK 3

Zadlabávací zámek klika/koule  
DIN 18250 tfiída 2 ●   

Vícenásobn˘ uzavírací systém se  
zadlabávacím zámkem klika/koule a     
2-mi ãepov˘mi zámky  ● 
3-mi ãepov˘mi zámky   ● ● 

Profilov˘ cylindr DIN 18252 PZ-3 BS 
s ochranou proti vyvrtání  ● ● ● ●

ProtipoÏární hliníková   
bezpeãnostní sada klika/koule      
DIN 18257 tfiída ES1 ES 2 ES3 ES2

Zaji‰Èovací ãepy 3 5 5 5

Zámek / kování

MontáÏ do • zdiva

  • betonu

  • pórobetonu (tlou‰Èka stûny min. 175 mm)

Ocelové bezpečnostní dveře 
E 55-1/E 55-2 tfiída odolnosti WK 2, WK 3, 
WK 4



7

Speciální vybavení 
Dvefiní prvek nestejné ‰ífiky kfiídel moÏné 

 (dvoukfiídlé dvefie)

Zárubnû varianty zárubní viz strana 11

Zavírací prostfiedky horní dvefiní zavíraã (u dvoukfiídl˘ch dvefií 

 jen u pohyblivého kfiídla)

Dvefiní kukátko vestavûné ‰irokoúhlé kukátko

¤etûz na dvefie bezpeãnostní fietûz, také zamykateln˘

Zámky protipanikov˘ zámek, pfiedvrtan˘ otvor 

 pro profilovou cylindrickou vloÏku,

 s klikou a koulí nebo dvoudíln˘m ofií‰kem 

 (u dvoukfiídl˘ch dvefií jen u pohyblivého kfiídla)

Klikové sady bezpeãnostní sady z le‰tûné u‰lechtilé oceli, 

 pfiedvrtan˘ otvor pro profilovou 

 cylindrickou vloÏku,

 jako sada klika/koule,

 s klikou na obou stranách,

 s klikou na jedné stranû a zaslepovacím ‰títkem,

 bezpeãnostní protipanikové sady, pfiedvrtan˘ 

 otvor pro profilovou cylindrickou vloÏku,

 hliník eloxovan˘ v pfiírodním odstínu (F1) nebo 

 le‰tûná u‰lechtilá ocel

Hlásiã otevfiení jaz˘ãkov˘ kontakt (provûfieno VDS)

Kontrola uzamãení  zástrãkov˘ kontakt, v nûkolika provedeních

Otvíraã dvefií elektrick˘ otvíraã dvefií, únikov˘ otvíraã dvefií

Plo‰ná ochrana popla‰ná drátûná vloÏka 

Pfiechod kabelÛ zakryt˘ 

Prosklení pro dvefie s tlou‰Èkou plechu 1,5 mm
Zasklívací li‰ty z oceli se základním nátûrem (prá‰kov˘m 

nástfiikem) v barvû ‰edobílé (podobné RAL 9002).

Na pfiání: doplÀkové hliníkové krycí li‰ty eloxované 

v pfiírodním odstínu (F1).

Sklo: vloupání bránící bezpeãnostní ãiré sklo 

(tfiída B1 pro WK2, tfiída B2 pro WK3).
Pevn˘ svûtlík
V˘‰ka min. 250 mm, max. 1000 mm

Vûtrací mfiíÏka
- jen pro E55-1 (WK2) s tlou‰Èkou 
plechu 1,5 mm

Normované prosklení
- svûtl˘ prÛhled 140 x 815 mm
- v˘‰ka soklu 965 mm
- také pro dvefie s tlou‰Èkou plechu 
  1,0 mm

Velikost prosklení dle volby,
‰ífika okraje po stranách a nahofie 
min. 205 mm. V˘‰ka soklu od horní 
hrany ãisté podlahy min. 965 mm

zápustné podlahové 
tûsnûní 

standardnû bez 
dorazu 

hliníkov˘ ukonãovací 
profil s tûsnûním, 
zárubeÀ s nábûÏn˘m 
prahem

dorazová 
li‰ta s tûsnûním

p
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MoÏnosti spodního zakonãení dvefií

nalakováno stavebníkem

OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF

Četné varianty, množství 
doplňkového vybavení

* OFF = horní hrana ãisté podlahy
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Standardní vybavení 
Dvefiní kfiídlo silné 40 mm, na obou stranách, ocelov˘ plech (0,8 mm), 

 zesilovací rám v obvodu kfiídla,

 vloÏka z minerální vlny celoplo‰nû slepená

PolodráÏka  na tfiech  stranách (siln˘ falc)

ZárubeÀ - rohová zárubeÀ (1,5 mm silná) s tûsnûním z EPDM na 

 tfiech stranách a spodním hliníkov˘m pÛlkulat˘m 

 prahem, navafiené hmoÏdinkové kotvy do zdiva

 (na pfiání s obvodovou zárubní)

 - bloková zárubeÀ pro montáÏ na zeì i  do otvoru 

 (2 mm silná) s tûsnûním z EPDM ze tfií stran a spodním 

 nábûÏn˘m prahem (dodáván samostatnû). Pfiipraveno 

 pro závûsy série V 8000. Bloková zárubeÀ pro montáÏ na 

 zeì - otevírající se na stranu proti závûsÛm. Bloková 

 zárubeÀ pro montáÏ do otvoru - otevírající se na stranu 

 závûsÛ nebo na stranu proti závûsÛm.  

Povrch dvefiní kfiídlo a rohová zárubeÀ z pozinkovaného 

 materiálu - základní nátûr (prá‰kov˘ nástfiik) 

 v provozní bílé (podobné RAL 9016)

Zámek vícenásobné uzavfiení s hlavním zámkem 

 podle DIN 18251

Profilov˘ cylindr válcová vloÏka zámku podle 

 DIN 18252 PZ-2-BS s ochranou proti 

 vyvrtání, 3 klíãe, bezpeãnostní karta 

 pro náhradní klíãe

Klika bezpeãnostní sada klika/koule podle 

 DIN 18257, (tfiída ES 1) s ochranou 

 proti vytaÏení, eloxovan˘ hliník (na pfiání 

 le‰tûná u‰lechtilá ocel)

Závûsy 2 trojdílné pozinkované závûsy 

 s bezpeãnostním ãepem

Zaji‰Èovací ãep 1 ocelov˘ ãep na stranû závûsÛ

Klimatická tfiída tfiída III

Skupina zatíÏení S

Zvuková izolace Rw = cca. 32 dB (odzkou‰eno u elementÛ s 

 rohovou zárubní a podlahov˘m tûsnûním)

Snadno udûlaná renovace
Vysadit staré dvefiní kfiídlo. 

Pak renovaãní zárubeÀ spojit 

hmoÏdinkami se stávající 

zárubní a osadit nové dvefie 

KSi. Specializovan˘ prodejce 

spoleãnosti Hörmann Vám 

rád poradí.

Rozsah velikostí
Atypické rozmûry
Doporuãené stavební rozmûry

Rohová zárubeÀ
·ífika  625-1125 mm
V˘‰ka  1750-2125 mm

Bloková zárubeÀ pro 
montáÏ do otvoru
·ífika  651-1276 mm
V˘‰ka  1713-2263 mm

Bloková zárubeÀ pro 
montáÏ na zeì
·ífika  561-1186 mm
V˘‰ka  1668-2218 mm

Atypické rozmûry
Svûtl˘ prÛchozí rozmûr

Rohová zárubeÀ
·ífika  561-1186 mm
V˘‰ka  1668-2218mm

Bloková zárubeÀ pro 
montáÏ do otvoru
·ífika  561-1186 mm
V˘‰ka  1668-2218 mm

Bloková zárubeÀ pro 
montáÏ na zeì
·ífika  561-1186 mm
V˘‰ka 1668-2218 mm

MontáÏ do 
• zdiva
• betonu

* Svûtlá prÛchozí ‰ífika se pfii 
úhlu otevfiení 90°, bez ohledu 
na rukojeti a kliky, zmen‰uje 
o 2 mm.

Normované velikosti        Element s rohovou zárubní

 Doporuãen˘ Svûtl˘ rozmûr  Svûtl˘* 
 stavební rozmûr hrubého otvoru prÛchozí rozmûr
  (objednací rozmûr)
 ‰ífika x v˘‰ka ‰ífika x v˘‰ka ‰ífika x v˘‰ka

 750 x 2000 760 x 2005 686 x 1968

 750 x 2125 760 x 2130 686 x 2093

 875 x 1875 885 x 1880 811 x 1843

 875 x 2000 885 x 2005 811 x 1968

 875 x 2125 885 x 2130 811 x 2093

 1000 x 1875 1010 x 1880 936 x 1843

 1000 x 2000 1010 x 2005 936 x 1968

 1000 x 2125 1010 x 2130 936 x 2093

OIT jako dvefie pro uzavfiení 
bytu
Ochrana proti vloupání WK2
Sériovû k dostání se 
zvukovou izolací a 3D 
závûsem.

Ocelové bezpečnostní dveře  
KSi 40-1 tfiída WK 2

Renovaãní zárubeÀ

Tepelná izolace: U = 1,7 W/m2 
(odzkou‰eno u elementÛ s rohovou zárubní)

 Objednací rozmûr Svûtl˘ rozmûr 
 svûtl˘ prÛchozí  hrubého otvoru
 rozmûr
 ‰ífika x v˘‰ka ‰ífika x v˘‰ka

 600 x 1970 674 x 2007

 700 x 1970 774 x 2007

 800 x 1970 874 x 2007

 900 x 1970 974 x 2007

 1000 x 1970 1074 x 2007

 1100 x 1970 1174 x 2007

Normované velikosti  dle âSN
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Ocelové bezpečnostní dveře 
s vícenásobnou funkcí

  
 ● = standard  
 ● = speciální v˘bava 
 ✳ = ve zku‰ebním procesu 

 Typ dvefií  H3-D  H3  H3-2  H16 

 ochrana proti vloupání  DIN V ENV 1627 WK2 WK2 WK3 WK4 WK2 WK2  WK3✳

 protipoÏární ochrana DIN 4102 T30  T30  T30  T90

   ‰ífika max. 1125 max. 1250   max. 2500  max. 1250

   v˘‰ka max. 2250 max. 2500   max. 2500  max. 2500

 zvuková izolace DIN 52210 Rw 37-42 dB Rw 37-44 dB   Rw 38-44 dB  Rw 38-44 dB

 koeficient tepelné izolace (hodnota U) 1,7 W/m2K 1,6 W/m2K   1,5 W/m2K  1,5 W/m2K

 doporuãen˘ stavební  ‰ífika   625 - 1125    625 - 1500    1375 - 3000  625 - 1250

 rozmûr v˘‰ka 1750 - 2250  1750 - 3250  1750 - 3500  1750 - 2500

 svûtl˘ prÛchod ‰ífika   543 - 1043    543 - 1418    1293 - 2918  543 - 1168

  v˘‰ka 1709 - 2209  1709 - 3209  1709 - 3459  1709 - 2459

 tlou‰Èka kfiídla  45  55  55  65

 tlou‰Èka plechu  1,0  1,0 (1,5)  1,0 (1,5)  1,0 (1,5)

 polodráÏka na  tenká ● ●   ●  ●

  silná  ● ● ● ●  ●

 systémová rohová zárubeÀ ●  ●  ●  ●

 systémová obvodová zárubeÀ ●  ●  ●  ●

 doplÀková zárubeÀ  ●  ●  ●  ●

 zdivo  ≥ 115  ≥ 115  ≥ 115  ≥ 240

 beton  ≥ 100  ≥ 100  ≥ 100  ≥ 140

 pórobeton  ≥ 175  ≥ 175  ≥ 175  ≥ 175/200

 bez dorazu  ●  ●  ●  ●

 dorazová li‰ta s tûsnûním  ●  ●  ●  ●

 hliníkov˘ uzavírací profil s tûsnûním 
 zárubnû s nábûÏn˘m prahem ●  ●  ●  ●

 zápustné podlahové tûsnûní ●  ●  ●  ●

 zadlabávací zámek klika/koule     
 DIN 18250 tfiída 2  ● ●    ● ●

 vícenásobn˘ uzavírací systém se 
 zadlabávacím zámkem klika/koule   ● ●   
 a 3-mi ãepov˘mi zámky          

 profilová cylindrická vloÏka DIN 18252  
 PZ-3 BS s ochranou proti vyvrtání ●  ●  ●  ●

 protipoÏární hliníková bezpeãnostní   
 sada klika/koule DIN 18257 tfiída ES1       ES1 ES2 ES3 ES1 ES1  ES 2

 zaji‰Èovací ãepy  3      3 5 5 3 3   
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• Protipožární ochrana

• Ochrana proti kouři

• Zvuková izolace

H3-D
H3

H3-2 H16

se 2-mi ãepov˘mi 
zámky

ochrana proti koufii 
DIN 18095

tfiech stranách
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Technické nákresy
Ocelové bezpečnostní dveře

 Schématick˘ v˘kres ocelov˘ch bezpeãnostních dvefií

PÛdorysn˘ fiezPÛdorysn˘ fiez

Bokorysn˘ fiez Bokorysn˘ fiezPohled na dvoukfiídlé dvefiePohled na jednokfiídlé dvefie

 Schématick˘ v˘kres ocelov˘ch bezpeãnostních dvefií KSi

Pohled na jednokfiídlé dvefie Bokorysn˘ fiez
(Rohová zárubeÀ)

* pfii BR-B ≤ 1500 mm jen 
jedna kotva na stfiedu dvefií

Pfii objednávce uvést zpÛsob 
otevírání (dovnitfi / ven) a druh 
dorazu:

levé podle DIN pravé podle DIN pohyblivé kfiídlo levé podle DIN pohyblivé kfiídlo pravé podle DIN

OFF OFF OFF OFF

Doporuãen˘ stavební rozmûr

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr

Doporuãen˘ stavební rozmûr

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr
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OFF

* OFF = horní hrana ãisté podlahy

PÛdorysn˘ fiez

Pfii objednávce uvést 
zpÛsob otevírání (dovnitfi / 
ven) a druh dorazu:

levé podle DIN 

pravé podle DIN

10

* Svûtlá prÛchozí ‰ífika 
se pfii úhlu otevfiení 
90°, bez ohledu 
na rukojeti a kliky, 
zmen‰uje o 2 mm.
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OFF

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr*

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr*

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr*

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru

Rohová  zárubeÀ 

Bloková zárubeÀ pro montáÏ na zeì 

Bloková zárubeÀ pro montáÏ do otvoru



11

 Provedení zárubní

Provedení zárubní, druhy stěn a upevnění
Ocelové bezpečnostní dveře (kromě KSi-40-1)

 MontáÏ do zdiva, betonu

 MontáÏ do pórobetonu

 MontáÏ v otvoru

Rohová zárubeÀ 
souãást standardního vybavení

Rohová zárubeÀ 
s doplÀkovou zárubní 

Obvodová zárubeÀ
‰roubovací 

Obvodová zárubeÀ B73 
‰roubovací

Zdivo
HmoÏdinková kotva do zdiva

Zdivo
HmoÏdinková kotva do zdiva

Zdivo
HmoÏdinková kotva do zdiva

Pohledové zdivo nebo 
pohledov˘ beton 
MontáÏ navafiením 

MontáÏ pomocí hmoÏdinek 
pfies ostûní zárubnû

Pohledové zdivo nebo pohledov˘ 
beton 
MontáÏ pomocí hmoÏdinek pfies 
ostûní zárubnû do tlou‰Èky stûny 
MW 204 mm

Pohledové zdivo nebo pohledov˘ 
beton 
MontáÏ pomocí hmoÏdinek pfies 
ostûní zárubnû od tlou‰Èky stûny 
MW 205 mm

MontáÏ do pohledového zdiva nebo 
pohledového betonu
MontáÏní spojky ke skryté montáÏi

MontáÏ do pohledového zdiva 
nebo pohledového betonu
MontáÏní spojky / pfiidrÏovací 
spojka ke skryté montáÏi

MontáÏ do pórobetonu
Stûna neomítnutá 
MontáÏ navafiením 

MontáÏ do pórobetonu
Stûna neomítnutá 
MontáÏ navafiením

MontáÏ do pórobetonu
Stûna neomítnutá 
Kotvy do zdiva

M
W

M
W

M
W



Hörmann: kvalita bez kompromisu

GARÁÎOVÁ VRATA  

POHONY 

PRÒMYSLOVÁ 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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