
Външни врати ThermoPro
Външни и странични врати от стомана

НОВО: Оборудване, защитаващо срещу влизане  
с взлом WK 2

Сертифицирана 
надеждност



Насладете се на дома си
Външни врати с доказаното качество на Hörmann

Стоманените външни врати ThermoPro на Hörmann се предлагат 

в голямо разнообразие от мотиви. Тези изгодни врати със 

стандартна блокировка в няколко точки Ви дават чувство за 

сигурност, пестят енергия чрез отличната си топлоизолация  

и се превръщат в красива визитка на Вашия дом.
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Насладете се на дома си
Външни врати с доказаното качество на Hörmann

Със 75-годишен опит и над 13 милиона продадени врати Hörmann  
се превърна в Nо. 1 за Европа в областта на гаражните врати. 
Автоматичните секционни врати на Hörmann Ви предлагат модерен 
комфорт, сигурност и убедителна визия. Вашият Hörmann-партньор 
ще Ви консултира с удоволствие.

Незабележима рамка на крилото
Външните врати ThermoPro на Hörmann впечатляват с красива 
визия. Гладката и красиво оформена стоманена облицовка на 
платното без забележима рамка на крилото изглежда 
наистина добре. 

Добра топлоизолация
Днес се опитваме да пестим енергия навсякъде в дома си. 
Вратите ThermoPro дават своя принос за това. Благодарение 
на изцяло запълненото с несъдържащ FCKW твърд 
полиуретанов пенопласт платно с дебелина 46 мм вратите 
предлагат наистина добра топлоизолация с U-стойност до 
1,0 W/m2 K. Така пестите енергия и пари! 

Отлично уплътнени
Двойните уплътнения и от четирите страни с допълнително 
уплътняване на ъглите в долната страна Ви защитават от 
вятър и атмосферни влияния. Загубите на топлина се 
намаляват.

8-кратно осигурена
Тъй като Вие и Вашето семейство искате да се чувствате  
в безопасност в дома си, всички врати ThermoPro са 
стандартно оборудвани с многоточкова блокировка за 
по-голяма сигурност. Това Ви носи приятно чувство. 

Оборудване, 
защитаващо срещу 
влизане с взлом WK 2 

 НОВО
Много мотиви външни врати с алуминиева 
каса се предлагат и с оборудване WK 2 – 
за по-голяма сигурност за Вас и Вашето 
семейство.

Без FCKW

Добра топлоизолация благодарение на термично разделеното платно, 
запълнено с несъдържащ FCKW твърд полиуретанов пеноспласт.

Двойно уплътнение с допълнително уплътнение във вид на четка от долната 
страна предпазва от вятър и неблагоприятни атмосферни влияния.

Стандартната 5-точкова блокировка Ви дава чувство за сигурност.

Изпитано марково качество

Всички врати ThermoPro се произвеждат по стандарта 
ISO 9001 и се подлагат редовно на най-строги тестове за 
качество. По CE-обозначението ще познаете 
съответствието на вратите с директивите на ЕС 
съгласно EN 14351-1. Всички заложени там изисквания 
към вратите се спазват.
Предимствата за Вас:

херметичност при проливен дъжд•	

ветроустойчивост•	

въздухонепропускливост•	

шумоизолация•	

топлоизолация•	

Сертифицирана 
надеждност
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Като странична врата 
със стоманена каса

Като външна врата  
с дървена каса

Като външна врата  
с алуминиева каса

Стоманена каса
Солидната стоманена 
каса е най-изгодното 
решение за 
страничните врати без 
особени изисквания 
към топлоизолацията.

Най-добрата 
топлоизолация за 
външна врата. 
Термично разделената 
алуминиева каса със 
заоблен профил 
впечатлява и с 
изключителната си 
визия.

Алуминиева каса

1 1

За стабилната 
и здрава външна 
врата се грижи 
високият 20 мм 
стоманен праг.

За предотвратяване 
на топлинни загуби в 
областта до пода, 
вратата е оборудвана 
с висок 20 мм 
термично разделен 
алуминиево-
пластмасов праг.

За предотвратяване  
на топлинни загуби  
в областта до пода, 
вратата е оборудвана 
с висок 20 мм 
термично разделен 
алуминиево-
пластмасов праг.

Стоманен праг Алуминиево-пластмасов праг Алуминиево-пластмасов праг

2 2

8-кратно подсигурена с брава  
с гъбообразен щифт

8-кратно подсигурена с брава  
с обръщащо се резе 

Сигурност за Вас 
и Вашето семейство: 
4 регулиращи се 
щифта, както 
и езичето на бравата, 
затварят вратата 
надеждно и притискат 
платното плътно към 
касата. Друго 
предимство: 
3 допълнителни 
осигурителни болта  
от страната с пантите 
правят повдигането  
на вратата с лост 
практически 
невъзможно.

8-кратно подсигурена с брава  
с гъбообразен щифт

Сигурност за Вас 
и Вашето семейство: 
4 регулиращи се 
щифта, както 
и езичето на бравата, 
затварят вратата 
надеждно и притискат 
платното плътно към 
касата. Друго 
предимство: 
3 допълнителни 
осигурителни болта  
от страната с пантите 
правят повдигането  
на вратата с лост 
практически 
невъзможно.

2 конични резета тип 
кука и 2 допълнителни 
осигурителни болта, 
както и 1 езиче на 
бравата притискат 
плътно вратата към 
затварящите ламарини 
на касата и надеждно 
я фиксират. От 
страната с пантите 
други 3 осигурителни 
болта правят 
повдигането на 
вратата с лост 
невъзможно. С езиче 
Softlock за безшумно 
затваряне на вратата. 

 НОВО

Дървена каса

1 Изберете изгодния 
вариант на външна 
врата: Дървената 
каса предлага добра 
топлоизолация. 
Повърхността е 
лакирана идентично 
на платното

2

Електрически насрещник С помощта на електрическия 
насрещник можете да отваряте вратата комфортно чрез 
монтиран в дома прекъсвач. Като алтернатива – напр. през деня 
– можете също да преместите резето, тогава за отваряне на 
външната врата ще е достатъчно само леко натискане отвън.

17-точкова блокировка  НОВО
Изискана защитна техника прави външната Ви врата още 
по-стабилна. За това се грижат две допълнителни ключалки  
с по шест обли болта – като допълнение към същинското резе  
на бравата и две допълнителни ключалки с по две конични 
резета тип кука и обли болтове.

Перваз  НОВО
Предпазващ и едновременно привлекателен: Первазът в бяло 
RAL 9016 за отвеждане на дъждовна вода може да се монтира 
лесно впоследствие.

Предлагано като опция оборудване за повече комфорт и сигурност:

3 33
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Стандартно оборудване

Максимално добра настройка чрез триизмерно 
регулиращи се панти за TPS 700, TPS 800, TPS 900
По-голямата сигурност и леката функция на вратата се 
осигуряват от стабилните триизмерно регулиращи се панти 
от две части.

4

5

Отлично уплътнени
Така ще спестите ценна енергия: Двойно обхождащи 
уплътнения намаляват загубите на топлина. Четковите 
уплътнения от долната страна на вратата осигуряват 
защита от вятър и атмосферни влияния.

7

Секретен патрон
Стандартно с 5 ключа. С аварийна 
функция, т.е. вратата може да се 
заключи, дори когато е поставен 
ключ отвътре.

6

6

5 Вътрешна дръжка
Всяка врата се доставя стандартно с красиво оформена 
вътрешна дръжка и защитна розетка отвън. Стандартно  
в бяло, респ. алуминий или благородна стомана  
(TPS 700, TPS 800, TPS 900). 

3

Панти с лагер и деко капачки за мотивите от стомана
Стоманените мотиви са с регулиращи се панти  
с лагер и съгласувани с цвета на платното капачки.

Декоративни 
капачки в бяло 
(стандартно при 
белите врати)

Декоративни 
капачки с вид  
на алуминий/
благородна 
стомана

Декоративни 
капачки с вид  
на месинг/злато

Триизмерно регулиращите 
се панти се доставят в цвят, 
подхождащ на цвета на 
платното.

Стандартно всички врати се доставят с изобразената външна дръжка. Като алтернатива можете да 
изберете друг вариант (с тясна планка ES0 или с широка планка ES1) и друг материал на дръжката:

Комплект от дръжка 
и топка ES0/ES1 
(изображение ES0: 
месинг)

Комплект от две дръжки 
ES0/ES1 (изображение 
ES0: благородна стомана)

Комплект от дръжка 
и дръжка тип щанга ES0 
(изображение: алуминий)

Комплект от дръжка 
и плоска дръжка ES1 
(изображение:  
благородна стомана)

Алуминий

Благородна 
стомана

Месинг

Дръжките се  
предлагат с една  

от следните  
повърхности:

1

4

2

7
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Висококачествени елементи от 
благородна стомана
За ексклузивна визия

Тези мотиви ThermoPro впечатляват с умело подбрани остъкления и апликации 

от благородна стомана. Изискан дизайн на външната врата, с който Вашият дом 

придобива индивидуален облик. Насладете се на отличната визия и топлоизолация. 

За да реализирате индивидуален дизайн изцяло според Вашите желания, можете да 

избирате между 15 предпочитани цвята и три привлекателни повърхности Decograin.

Модерна красива визия
Тези мотиви външни врати имат разположено 
отвътре и отвън в една равнина с платното 3-но 
остъкление за изключително добра 
топлоизолация.
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TPS 700
С непрекъснато остъкление. 
3-но изолиращо стъкло, подложено на 
песъкоструйна обработка, с прозрачни 
напречни ивици и прозрачно многослойно 
защитно стъкло.
Предлага се само с алуминиева каса.
U-стойност до 1,5 W/m2 K*

TPS 900
Със заоблено остъкление.
3-но изолиращо стъкло, подложено  
на песъкоструйна обработка, с прозрачни 
напречни ивици и прозрачно многослойно 
защитно стъкло. 
Предлага се само с алуминиева каса.
U-стойност до 1,5 W/m2 K*

TPS 800
С 4 остъклени квадрата.
3-но изолиращо стъкло, пясъкоструйно 
обработено, с прозрачни квадрати 
и прозрачно многослойно защитно стъкло. 
Предлага се само с алуминиева каса.
U-стойност до 1,3 W/m2 K*

Изберете подхождащия на 
архитектурата на Вашата къща 
цвят измежду 15 предпочитани 
цвята и три повърхности 
Decograin - Golden Oak (златен 
дъб), Dark Oak (тъмен дъб) 
и Titan Metallic (титан металик).  

Стандартната, красиво оформена външна дръжка 
HB 38-2 хармонира оптимално с мотивите на вратите.

Тройното изолиращо остъкление (44 мм) впечатлява 
с добрата стойност за топлоизолация от 1,1 W/m2 K 
(U-стойност). Разположените отвътре и отвън в една 
равнина с платното остъкления с рамка от 
благородна стомана подчертават цялостната 
хармонична визия.

С елегантните триизмерно регулиращи се панти  
в същия цвят вратата може да се регулира 
оптимално и да се отваря и затваря комфортно.  

Всички врати са представени с алуминиева каса. 
* В зависимост от размерите на вратата и оборудването

Dark Oak  
(тъмен дъб)

Titan Metallic 
(титан металик) 

Golden Oak  
(златен дъб)

Предлага се и с оборудване, 
защитаващо срещу влизане 
с взлом WK 2.

Предлага се и с оборудване, 
защитаващо срещу влизане 
с взлом WK 2.

Предлага се и с оборудване, 
защитаващо срещу влизане 
с взлом WK 2.Сертифицирана 

надеждност

Сертифицирана 
надеждност

Сертифицирана 
надеждност
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Актуални изчистени линии
Елегантни и впечатляващи

Тези четири мотива от стомана поставят актуален акцент, с или без 

остъкление и винаги с визия с изчистени линии. и при тези мотиви важи: 

Те са хармонично съгласувани с гаражните секционни врати Hörmann. 

Това прави домът Ви специален.
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TPS 010
Гладко изпълнение.
Предлага се и с повърхност 
Decograin.
U-стойност до 1,0 W/m2 K*

TPS 020
С непрекъснато остъкление.
2-но изолиращо стъкло, Mastercarré 
и прозрачно многослойно защитно 
стъкло.
U-стойност до 1,4 W/m2 K*

TPS 030
С четири остъклени квадрата.
2-но изолиращо стъкло, Mastercarré 
и прозрачно многослойно защитно 
стъкло. 
U-стойност до 1,2 W/m2 K*

TPS 040
С кръгло остъкление Ø 300 мм.
2-но изолиращо стъкло, 
орнаментно стъкло 504 - фина 
структура. 
U-стойност до 1,1 W/m2 K*

Изберете мотива на Вашата 
врата и нейния цвят измежду 
15 предпочитани цвята - в унисон 
с архитектурата на Вашия дом.

С тънките триизмерно регулиращи се панти вратата 
може да се настрои оптимално и да се отваря 
и затваря комфортно.

Стандартно вратата е оборудвана отвън с дръжка 
тип щанга от благородна стомана HB 14-2: 
сполучлива комбинация от форма и материал.

Остъклението Mastercarre от двойно изолиращо 
стъкло (24 мм) предлага добра топлоизолация. 
Комбинацията с пластмасовата рамка на 
остъклението „Roundstyle“ придава модерна, 
хармонична визия на вратата.

Всички изображения на вратите са с алуминиева каса. 
* В зависимост от размерите на вратата и модела на касата

Предлага се и с оборудване, 
защитаващо срещу влизане 
с взлом WK 2. Сертифицирана 

надеждност
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TPS 100 (изображението долу)
С 6 касетъчни панела и странични 
части, които се изпълняват от клиента. 
U-стойност до 1,3 W/m2 K* 

Класическа визия касетъчен тип
Представителни и неподлежащи на модните тенденции

Тези мотиви ThermoPro от стомана привличат с класическата си визия 

касетъчен тип. Имате на разположение седем мотива, за да изберете 

вратата, която ще пасва най-добре на дома Ви. Тези мотиви си 

подхождат перфектно с някоя от гаражните врати с обшивка на касети, 

предлагани от Hörmann. Така ще подчертаете стила си. 

Дълготрайно качество
Стоманените врати ThermoPro на Hörmann са горещо 
поцинковани, защитени от корозия и снабдени  
с висококачествен полиестерен лак.

Предлага се и с оборудване, 
защитаващо срещу влизане с 
взлом WK 2. Сертифицирана 

надеждност
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TPS 310
2-но изолиращо релефно стъкло 
и прозрачно многослойно защитно 
стъкло с разположени отвътре 
месингови разделители.
U-стойност до 1,6 W/m2 K*

TPS 400
2-но изолиращо релефно стъкло 
и прозрачно многослойно защитно 
стъкло с външно разположени 
разделители. 
U-стойност до 1,4 W/m2 K*

TPS 200
2-но изолиращо релефно стъкло 
и прозрачно еднослойно защитно 
стъкло с външно разположени 
разделители. 
U-стойност до 1,2 W/m2 K*

TPS 410
2-но изолиращо релефно стъкло 
и прозрачно многослойно защитно 
стъкло с разположени отвътре 
месингови разделители.
U-стойност до 1,4 W/m2 K*

TPS 210
2-но изолиращо релефно стъкло 
и прозрачно еднослойно защитно 
стъкло с разположени отвътре 
месингови разделители.
U-стойност до 1,2 W/m2 K*

Изберете подхождащия на 
архитектурата на Вашата къща 
цвят между 15 предпочитани 
цвята.

С тънките триизмерно регулиращи се панти 
вратата може да се настрои оптимално и да се 
отваря и затваря комфортно.

Двойното изолиращо релефно остъкление 
Kathedral (24 мм) предлага голяма топлоизолация. 
Комбинацията с пластмасовата рамка на 
остъклението „Profistyle“ придава хармонична 
класическа визия касетъчен тип.

При всички класически стоманени мотиви можете да 
избирате свободно между стандартната месингова 
дръжка HB 29-1 (изображението вляво) и дръжката от 
благородна стомана HB 14-2 (изображението вдясно), 
естествено без доплащане.

TPS 300
2-но изолиращо релефно стъкло 
и прозрачно многослойно защитно 
стъкло с външно разположени 
разделители.
U-стойност до 1,6 W/m2 K*

Всички изображения на вратите са с алуминиева каса.
* В зависимост от размерите на вратата и модела на касата

12



Вашият вкус е решаващ
 Цветове и принадлежности по избор

Изберете любимия си цвят: 

Класическо бяло, един от многото предпочитани цветове или 

повърхностите Decograin – в унисон с гаражните врати Hörmann.

13



антрацитно сиво RAL 7016

бял алуминий RAL 9006 борово зелено RAL 6009 

почвено кафяво RAL 8028 мъхово зелено (RAL 6005)

глинено кафяво  RAL 8003 гълъбово синьо RAL 5014

охра RAL 8001 стоманено синьо RAL 5011

сиво RAL 7040 сапфирено синьо  RAL 5003

светлосиво RAL 7035 рубинено червено RAL 3003

каменно сиво RAL 7030 светла слонова кост RAL 1015

Стандартно в бял цвят
Вратите ThermoPro се доставят стандартно в бяло.

15 предпочитани цвята
Външните врати се предлагат също  
в 15 изгодни предпочитани цвята за 
външната и вътрешната страна. 

Ексклузивно за мотивите TPS 010, TPS 700, TPS 800, TPS 900
Тези мотиви се предлагат от външната и вътрешната страна  
с повърхностите Decograin Golden Oak (златен дъб) или Dark 
Oak (тъмен дъб) с естествена дървесна визия или с повърхност 
Titan Metallic (титан металик) за модерна визия на вратата. 

Изцяло по Ваше желание: 
Изберете любимия си цвят

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените 
цветове и повърхности.

TPS 210
в цвят RAL 8028 почвено 
кафяво

TPS 300
в цвят RAL 6009 борово 
зелено

TPS 700
с повърхност Decograin 
Dark Oak (тъмен дъб)

TPS 800
с повърхност Decograin 
Golden Oak (златен дъб) 

TPS 900
с повърхност Decograin 
Titan Metallic (титан 
металик)

TPS 020
в цвят RAL 3003 
рубинено червено
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ThermoPro
Размери и монтажни данни

Всички размери са в милиметри.
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Дървена каса

Стандартни размери
Външни размери на 

рамката  
(размери за поръчка)

Размери на 
светлия отвор  

в стената
Светъл отвор за 

преминаване

1 000 x 2 100 1 020 x 2 110 878 x 2 019

1 100 x 2 100 1 120 x 2 110 978 x 2 019

Стоманена каса

Стандартни размери

Външни размери на 
рамката  

(размери за поръчка)

Размери на 
светлия отвор  

в стената
Светъл отвор за 

преминаване

1 000 x 2 100 1 020 x 2 110 874 x 2 017

1 100 x 2 100 1 120 x 2 110 974 x 2 017
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Размери на светлия отвор в стената = RAM + 20

Размери на светлия отвор в стената = RAM + 20
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Светъл отвор за преминаване
= RAM - 122
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= RAM - 126
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Алуминиева каса

Специални размери 
Външни размери на рамката  
(размери за поръчка)

TPS 100, TPS 200, 
TPS 210, TPS 300, 
TPS 310, TPS 400, 
TPS 410

875 – 1.100 x 1.990 – 2.100

TPS 020, TPS 030, 
TPS 700, TPS 800, 
TPS 900

875 – 1.250 x 1.990 – 2.250

TPS 010, TPS 040 875 – 1.250 x 1.875 – 2.250

Специални размери 
Външни размери на рамката  
(размери за поръчка)

TPS 100, TPS 200, 
TPS 210, TPS 300, 
TPS 310, TPS 400, 
TPS 410

875 – 1.100 x 1.990 – 2.100

TPS 020, TPS 030, 
TPS 700, TPS 800, 
TPS 900

875 – 1.250 x 1.990 – 2.250

TPS 010, TPS 040 875 – 1.250 x 1.875 – 2.250

Специални размери 
Външни размери на рамката  
(размери за поръчка)

TPS 100, TPS 200, 
TPS 210, TPS 300, 
TPS 310, TPS 400, 
TPS 410

875 – 1.100 x 1.990 – 2.100

TPS 020, TPS 030, 
TPS 700, TPS 800, 
TPS 900

875 – 1.250 x 1.990 – 2.250

TPS 010, TPS 040 875 – 1.250 x 1.875 – 2.250

Стандартни размери

Външни размери на 
рамката  

(размери за поръчка)

Размери на 
светлия отвор  

в стената
Светъл отвор за 

преминаване

1 000 x 2 100 1 020 x 2 110 872 x 2 016

1 100 x 2 100 1 120 x 2 110 972 x 2 016
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Размери на светлия отвор в стената = RAM + 20
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Външни врати
В нашия богат асортимент от алуминиеви външни 
врати ще намерите подходящия модел за всеки вкус 
и всяка потребност.

Стоманени врати
Бърз монтаж: Солидните врати за всяка част  
от Вашия дом - от мазето до тавана.

Каси
Изберете от богатия асортимент за ново 
строителство, ремонти и модернизация.

Гаражни врати
Пасващи на личния Ви архитектурен стил: врати  
с въртеливо постъпателен ход или секционни врати  
от стомана или дърво.

Задвижвания за 
врати
Насладете се на комфорта: Задвижвания Hörmann  
за гаражни и портални врати.

Почувствайте истинското 
Hörmann качество

www.hormann.bg
Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично,  
е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне  
на промени се запазва.
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Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann 

предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка. Те се 

произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-

съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за  

пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както  

и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен международен 

партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

ГАРАЖНИ BРАТИ

АВТОМАТИКА

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

TOВАРO – РАЗТОВАРНА 

ТЕХНИКА

ВРАTИ

КАСИ

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Белгия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия

Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, САЩ

Hörmann: Кaчество без компромиси


