
Domovní dveře ThermoComfort
Atraktivní hliníkové domovní dveře s 3-násobnou těsnící rovinou  
a 5-ti násobným bezpečnostním zámkem



D O M O V N Í  D V E Ř E  T H E R M O C O M F O R T

 • 5-ti bodový bezpečnostní 
zámek bránící vloupání

 • Vysoká tepelná izolace 
s koeficientem UD až cca 
1,0 W/ (m²·K)**

 • Volitelně** s bočními díly

 • Dodací doba dveří v barvě 
dopravní bílá RAL 9016, 
matná, je cca 3 týdny.

 • Dodací doba dveří ve všech 
ostatních barvách je cca 
4 týdny.

 • Zakázková výroba 
do 1150 × 2250 mm

Výběr ze 4 barev dveří

Vnitřní strana dveří je standardně dodávána v dopravní bílé RAL 9016, matné.

Kamenná šeď RAL 7030, 
jemná struktura matná

Antracitová šeď RAL 7016, 
jemná struktura matná

Barevný odstín Hörmann CH 703, 
jemná struktura matná

Dopravní bílá RAL 9016, matná

Kvalitní hl iníkové domovní dveře

Motiv 501
Obr: barevný odstín Hörmann 
CH 703, jemná struktura matná

Madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, 
dekorativní sklo Satinato, trojité 
tepelně izolační sklo, koeficient 
UD až cca 1,1 W/ (m²·K)*

Motiv 502
Obr.: dopravní bílá RAL 9016, 
matná

Madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, 
dekorativní sklo Satinato, trojité 
tepelně izolační sklo, koeficient 
UD až cca 1,1 W/ (m²·K)*
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* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1230 × 2180 mm
** Případně za příplatek a s prodlouženou dobou dodání

Motiv 503
Obr.: kamenná šedá RAL 7030, 
jemná struktura matná

Madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, 
sklo s motivem Float matované 
se 7 čirými příčnými pruhy 
(šířka 10 mm), trojité tepelně 
izolační sklo, koeficient  
UD až cca 1,1 W/ (m²·K)*

Motiv 504
Obr.: dopravní bílá RAL 9016, 
matná

Madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, 
sklo s motivem Float matované 
s 5 čirými příčnými pruhy  
(šířka 10 mm), trojité tepelně 
izolační sklo, koeficient  
UD až cca 1,1 W/ (m²·K)*

Motiv 860
Obr.: antracitová šedá RAL 7016, 
jemná struktura matná

Madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, 
koeficient UD až cca 1,0 W/ (m²·K)*
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Aluminium-Haustüren
Für elegante Hauseingänge in einem sicheren und schönen Zuhause
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D O M O V N Í  D V E Ř E  T H E R M O C O M F O R T

Varianty zámku

Boční díly a horní světl ík

Prosklení

Další atraktivní motivy domovních 
dveří v mnoha barevných variantách 
a s individuálními výbavami 
naleznete v našem katalogu 
domovních dveří.

Standardní zámek H5 s volitelným elektrickým otvíračem 
nebo automatickým zámkem S5 Comfort včetně 
automatického otvírače dveří k otevírání dveří zevnitř 
stisknutím tlačítka

Float čiré SatinatoFloat matované Sklo s motivem


