
Akciové dvere  
ISOPRO

bez bočného dielu

od 999 € *

Akciové domové dvere 2021
Oceľovo/hliníkové domové dvere ISOPRO
Oceľovo/hliníkové domové dvere ISOPRO Secur

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

Sériovo pri 
ISOPRO Secur
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Odolné, 
univerzálne a 
najlepšie 
chránené.

Domové dvere ISOPRO ponúkajú 

všestranný komfort, vysokú 

bezpečnosť a optimálnu tepelnú 

izoláciu. Dvere vyrobené z vysoko 

kvalitnej hliníkovo/oceľovej 

konštrukcie sa vyznačujú dlhou 

životnosťou a stabilitou. Majú 

rozsiahle sériové vybavenie za 

atraktívne ceny.

Jednoducho si vyberte svoje 

požadované dvere z mnohých 

modelov, ktoré sa perfektne hodia 

ku každému typu domu. Moderné 

farby a dekory presne vyjadrujú 

Váš osobný štýl. Okrem toho 

môžete Vaše domové dvere ešte 

individuálnejšie stvárniť vďaka 

univerzálnemu príslušenstvu.

Made in Germany2



* Podrobné podmienky záruky nájdete na stránke: www.hoermann.com
** v závislosti od veľkosti dverí, uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

*** ako domové dvere ISOPRO Secur za príplatok
**** za príplatok a s predĺženou dobou dodania

 

W/(m²·K)**

0,88
Hodnota

UD do

Vnútorná a vonkajšia strana dverí sa sériovo 
dodávajú v rovnakej farbe.

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL

 • 8 akciových motívov s presklením a bez presklenia

 • Vysoká tepelná izolácia s hodnotou UD do  
cca 0,88 W/(m² K)**

 • ISOPRO Secur: sériovo s bezpečnostným  
vybavením RC 2***

 • trojité tepelnoizolačné presklenie s obojstranným 
bezpečnostným sklom pre ochranu proti vlámaniu 
zvonku a ochranu proti úrazu zvnútra

 • Dlhé madlo alebo súprava kľučiek s vonkajšou rozetou, 
kľučka zvnútra v ušľachtilej oceli

 • Vyhotovenie na mieru do 1250 × 2250 mm, záleží od 
motívu

 • Voliteľne**** s bočnými dielmi a/alebo nadsvetlíkom

Oceľovo/hliníkové domové dvere 
ISOPRO

6 akciových farieb bez 
navýšenia ceny

Biela, RAL 9016, hodvábne matná

Sivý hliník RAL 9007, hodvábne matná

Terakotovo hnedá, RAL 8028, hodvábne matná

Biely hliník RAL 9006, hodvábne matná

Antracitovo sivá, RAL 7016, hodvábne matná

CH 703 Antracit metallic

3 akciové dekory

Decograin Golden Oak (Zlatý dub)

Decograin Dark Oak (Tmavý dub)

Decograin Night Oak (Nočný dub)

za príplatok 160 € *****

**** *Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20  % DPH, platné do 31.12.2021

za príplatok

Sériovo***

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

Vďaka mnohým bezpečnostným 
vlastnostiam ponúkajú domové 
dvere ISOPRO Secur vysokú 
ochranu. Sériovo zvyšujú 
ochranu viacnásobný blokovací 
zámok, okrúhla rozeta ES 1, 
profilový cylinder s ochranou voči 
navŕtaniu a vytiahnutiu 
s bezpečnostným sklom P 4A.
Okrem toho prinášajú domové 
dvere ISOPRO Secur praktické 
pohodlie, ako je integrovaná 
funkcia pre prípad núdze 
a nebezpečenstva v profilovom 
cylindri a západka Softlock na 
tiché zatváranie.

Pohodlná bezpečnosť
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◀ Motív 010 v akciovej farbe antracitová šedá RAL 7016 
s bočným dielom

 

W/(m²·K)*

0,88
Hodnota

UD do

Vysokokvalitné dvere ISOPRO v jednej rovine harmonizujú s drevenými vnútornými 
dverami Vášho domu vďaka celoplošnému pohľadu zvnútra. Môžete sa tak po celý život 
tešiť z rovnakého vzhľadu dverí z rôznych materiálov.

Oceľovo/hliníkové domové dvere 
ISOPRO

* Preskúšané inštitútom IFT Rosenheim 
pri veľkosti dverí RAM 1230 × 2180 mm

** ako domové dvere ISOPRO Secur za príplatok

Konštrukcia

celoplošné, oceľové krídlo dverí s hrúbkou 
65 mm, s vnútri umiestneným profilom 
krídla a vo vyhotovení s hrubým falcom 
pre elegantný vzhľad dverí

termicky oddelený profil krídla z kompozit-
ného materiálu pre vyššiu stabilitu a 
tepelnú izoláciu

termicky oddelená 60 mm hliníková 
zárubňa a 20 mm vysoký a termicky 
oddelený plastový prah pre dobrú tepelnú 
izoláciu

obvodová tesniaca úroveň ponúka dobrú 
ochranu pred dažďom, vetrom a 
nečistotami

trojité izolačné presklenie s obojstranným 
bezpečnostným sklom takmer úplne vylučuje 
riziko zranenia v prípade rozbitia skla

ISOPRO Secur: sériovo s bezpečnostným 
vybavením RC 2*** pre ešte vyššiu 
bezpečnosť

Spĺňa všetky požiadavky nariadenia o úspore 
energie

Vhodná na montáž bez vytvárania tepelných 
mostov

Tepelná izolácia: hodnota UD do cca 
0,88 W/ (m²·K)*

65 mm

1

2

2

3

4

Sériovo**

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť
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ISOPRO motív IP 015
Obr.: akciová farba biely hliník, RAL 9006, 
hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2,  
hodnota UD do cca 0,88 W/ (m²·K)***

ISOPRO motív IP 010
Obr.: akciová farba terakotovo hnedá, RAL 8028, 
hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2,  
hodnota UD do cca 0,88 W/ (m²·K)***

Sériovo**

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

iba 999 € *
Všetky akciové bezpečnostné
dvere ISOPRO bez presklenia

v 6 farbách

iba 1159 € *
Všetky akciové bezpečnostné
dvere ISOPRO bez presklenia

v 3 dekoroch
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ISOPRO motív IP 810S
Obr.: akciová farba CH 703 Anthrazit metallic

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 0,96 W/ (m²·K)***

ISOPRO motív IP 780S
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábne 
matná s aplikáciou vo vzhľade ušľahtilej ocele

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 0,96 W/ (m²·K)***

Voliteľne s aplikáciami 

so vzhľadom 

ušľachtilej ocele

Sériovo**

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

* Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20  % DPH, platné do 31.12.2021
** Ako domové dvere ISOPRO Secur za príplatok

*** V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

iba 1259 € *
Všetky akciové bezpečnostné

dvere ISOPRO s presklením
v 3 dekoroch

iba 1099 € *
Všetky akciové bezpečnostné

dvere ISOPRO s presklením
v 6 farbách
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ISOPRO motív IP 410S
Obr.: akciová farba biela RAL 9016,  
hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 1,0 W/ (m²·K)***

ISOPRO motív IP 020S
Obr.: akciový dekor Decograin Golden Oak  
(Zlatý dub)

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 1,0 W/ (m²·K)***

Sériovo**

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

iba 1099 € *
Všetky akciové bezpečnostné

dvere ISOPRO s presklením
v 6 farbách

iba 1259 € *
Všetky akciové bezpečnostné

dvere ISOPRO s presklením
v 3 dekoroch
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ISOPRO motív IP 770S
Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, 
hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 1,0 W/ (m²·K)***

ISOPRO motív IP 700S
Obr.: akciová farba biela RAL 9016, 
hodvábne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie 
Satinato, hodnota UD do cca 1,0 W/ (m²·K)***

Sériovo**

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

* Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20  % DPH, platné do 31.12.2021
** Ako domové dvere ISOPRO Secur za príplatok

*** V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

iba 1259 € *
Všetky akciové bezpečnostné

dvere ISOPRO s presklením
v 3 dekoroch

iba 1099 € *
Všetky akciové bezpečnostné

dvere ISOPRO s presklením
v 6 farbách
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Vytvorte si domové dvere 
celkom podľa Vašich predstáv

Vytváranie atraktívnych vstupov – s voliteľnými 
bočnými dielmi a nadsvetlíkmi*

Pre reprezentatívny vstup do domu môžete individuálne 
stvárniť každé akciové domové dvere s bočnými dielmi a 
nadsvetlíkmi. Pôsobivý a atraktívny celkový vzhľad Vás 
bude tešiť po dlhú dobu. Akciové bezpečnostné domové 
dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi v bielej farbe 
RAL 9016, hodvábne matná, obdržíte s dobou dodania 
cca 7 týždňov.

Domové dvere s bočným 
dielom

Domové dvere s dvoma bočnými 
dielmi a jedným nadsvetlíkom

6 akciových farieb

Akciové domové dvere ISOPRO dostanete bez navýšenia ceny v šiestich farbách na vnútornej a vonkajšej strane. 
Vyhľadajte si presne takú farbu pre Vaše nové domové dvere, ktorá sa najlepšie hodí k Vášmu domovu.

Profily (bez obrázka)

Rozširovacie profily
Na optimálnu montáž rámu dverí počas renovácie si môžete vybrať medzi rozširovacími profilmi so šírkou 25 mm 
a 50 mm. Každý rozširovací profil je možné dodať zodpovedajúc príslušnej farbe domových dverí.

Profil podlahového odstupu
Profil podlahového odstupu stabilizuje stavebnú konštrukciu a zlepšuje tepelnú izoláciu. Inštaluje sa pod podlahový 
prah dverí a zabraňuje úniku tepla.

3 akciové dekory

Povrchovú úpravu Decograin dostanete na vnútornej a vonkajšej strane v troch 
prirodzených dekoroch dreva. 

Golden Oak (zlatý dub) Dark Oak (tmavý dub) Night Oak (nočný dub)

* Voliteľne za príplatok a s dobou dodania cca 7 týždňov

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. 
Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Pri dverách s tmavou 
povrchovou úpravou je potrebné vyvarovať sa orientácii smerom k slnku, pretože 
zvýšené rozťahovanie materiálu môže obmedziť funkčnosť dverí.

Sivý hliník RAL 9007, hodvábne matná

Antracitovo sivá, RAL 7016, hodvábne matná CH 703 Antracit metallic

Biela, RAL 9016, hodvábne matná Biely hliník RAL 9006, hodvábne matná

Terakotovo hnedá, RAL 8028, hodvábne matná

Bez príplatku

Za príplatok
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Široká paleta príslušenstva
Elektrický otvárač (bez obrázku)

Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere otvárať 
jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež môžete, napríklad 
cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie domových dverí potom 
stačí ľahký tlak zvonku.

Príplatok 80 €*

Dvere s otváraním smerom von (bez obrázka)

V určitých situáciách sa musia domové a vstupné dvere otvárať smerom 
von. Aj toto vyhotovenie dverí je dostupné v prevedení ISOPRO.

Príplatok 56 €*

Integrovaný dverný priezor

Dverný priezor je tou pravou voľbou pre vlastníkov a nájomcov, ktorí chcú 
vedieť, kto stojí pred dverami ešte pred ich otvorením. Cez dvere sa 
pozeráte diskrétne.

Zabudovaný dverný priezor pre IP 010, IP 015 a IP 410S: príplatok 38 €*
Zabudovaný dverný priezor, termicky oddelené pre  
IP 010, IP 015 a IP 410S: príplatok 76 €*

Lišty proti dažďu

Lišta proti dažďu zabraňuje vniknutiu vody medzi krídlo dverí a rám. Je 
vyrobená z eloxovaného hliníka a montuje sa priamo na vrchnú časť rámu.

Príplatok 18 €*

Ochranná lišta proti vplyvom počasia

Profily poskytujú dodatočnú ochranu pri prívalovom daždi a zabezpečujú 
jeho lepšie odtekanie. Ochranná lišta proti vplyvom počasia sa pripevňuje 
na krídlo dverí.

Ochranná lišta biela (RAL 9016): príplatok 26 €*
Ochranná lišta vzľad ušľachtilej ocele: príplatok 39 €*
Ochranná lišta (široká) vzhľad ušľachtilej ocele 158 €*

Súprava skrutkovacích kotiev

Pre zvláštne montážne situácie. Štandardne sa upevnenie uskutočňuje 
prostredníctvom hliníkového rámu.

Súprava skrutkovacích kotiev dĺžka 180 mm (8 kusov): príplatok 9 €*

** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20  % DPH, 
platné do 31.12.2021

za príplatok

Sériovo

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnosť

Vďaka mnohým bezpečnostným 
vlastnostiam ponúkajú domové 
dvere ISOPRO Secur vysokú 
ochranu. Sériovo zvyšujú 
ochranu viacnásobný blokovací 
zámok, okrúhla rozeta ES 1, 
profilový cylinder s ochranou voči 
navŕtaniu a vytiahnutiu 
s bezpečnostným sklom P 4A.
Okrem toho prinášajú domové 
dvere ISOPRO Secur praktické 
pohodlie, ako je integrovaná 
funkcia pre prípad núdze 
a nebezpečenstva v profilovom 
cylindri a západka Softlock na 
tiché zatváranie.

Pohodlná bezpečnosť
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina  

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané  

sú vo vysokošpecializovaných závodoch, podľa najnovšieho  

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi  

výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou  

v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Vaším významným partnerom  

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Partner slovenského futbalu
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