
 Portas de entrada em alumínio
Design moderno com máximo isolamento térmico

Mais de 40 novos modelos de porta de entrada
Valor UD
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W/(m²·K)

0,47
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Portas de entrada em alumínio da Hörmann
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As cores e as superfícies ilustradas não são vinculativas por razões técnicas de impressão.
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“Um nome de destaque tem por detrás 
muito trabalho” (August Hörmann)

Marca Hörmann garantia de qualidade e vasto know-how. 
A empresa familiar conta com mais de 75 anos 
de experiência como especialista em elementos 
de construção e intitula-se, desde sempre,  
como o seu parceiro para a construção e a remodelação.  
Não é por acaso, que a Hörmann está entre as marcas 
mais bem sucedidas na Europa no que diz respeito 
a portas de entrada. Tudo isto lhe dá segurança quando 
compra uma porta de entrada Hörmann.

Produtos de qualidade da Alemanha
A construção de portas de entrada é desenvolvida 
e produzida na Hörmann. Os nossos colaboradores 
altamente qualificados trabalham intensamente  
nos novos produtos, aperfeiçoamento e melhoria dos 
pormenores. Desta forma, surgem patentes e produtos 
exclusivos no mercado. Os nossos testes de longa 
duração sob condições reais garantem produtos  
de série com a comprovada qualidade Hörmann.

Marcação CE, de acordo com a EN 14351-1
Para todas as nossas portas de entrada confirmamos, 
com a marcação CE, a conformidade das nossas portas 
de entrada, de acordo com a norma de produto EN 14351-1 
e o cumprimento das exigências essenciais aí definidas.

Portas de entrada para gerações
Estamos convencidos dos nossos produtos  
e da nossa garantia de qualidade.  
Por essa razão, a Hörmann garante 
a existência de peças originais  
para as portas de entrada em alumínio  
durante o período de 10 anos*.

Futuro em perspetiva
A Hörmann avança com bom exemplo. Por essa razão, 
a empresa, a partir de 2013 cobre 40 % das suas 
necessidades energéticas com energias ecológicas 
e continuará a aumentar esta percentagem.  
Devido à introdução de um sistema de gestão  
de energia inteligente e certificado, são economizadas 
simultaneamente muitas toneladas de CO². Os produtos 
da Hörmann garantem uma produção sustentada.
Saiba mais sobre as atividades do meio ambiente 
da Hörmann no catálogo “Nós pensamos verde”.

* As condições de garantia pormenorizadas podem ser consultadas em:  
www.hoermann.com

ANOS
de garantia

Made in Germany

Tudo parece indicar para alumínio!
Uma vez que as portas em alumínio são superiores em 
inúmeros aspetos em relação às portas em material 
sintético e madeira. As vantagens:
•	 Elevado isolamento térmico
•	 Elevada segurança
•	 Elevado isolamento acústico
•	 Elevada estabilidade
•	Não é necessário qualquer lacagem posterior
As portas em alumínio parecem novas, mesmo depois 
de alguns anos de uso, para além disso, as mesmas 
apresentam uma variedade de escolha no que  
diz respeito ao equipamento técnico e ao design.

Porta de entrada em alumínio 
ThermoSafe
Se pretender para a sua casa elevado isolamento térmico 
e elevada segurança, então recomendamos-lhe o nosso 
modelo ThermoSafe.
Para mais informações acerca do modelo ThermoSafe, 
consulte as páginas 8 – 14.

Porta de entrada em alumínio 
ThermoCarbon
Dá valor ao excelente isolamento térmico  
e à elevada segurança? Então a nossa porta de entrada 
ThermoCarbon é a escolha certa para si.
Mais vantagens do modelo ThermoSafe,  
consulte as páginas 8 – 14.

Porta de entrada em alumínio 
TopComfort
Com a TopComfort oferecemos-lhe uma porta de entrada, 
que cumpre integralmente as suas exigências no que  
diz respeito à incidência máxima da luz graças ao visor 
em toda a superfície.
Descubra todas as possibilidades a partir da página 48.
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Boas razões para escolher a Hörmann
O líder de mercado dispõe das inovações

Refinada e nobre é a receção que as portas  
de entrada ThermoSafe e ThermoCarbon  
lhe proporcionam. A elegante folha da porta  
em toda a área no interior e no exterior  
com perfil do batente interior cumpre as máximas 
exigências de conceção. A vista interior está  
em plena harmonia com as portas de interior  
da sua casa.

O lado interior da porta 
tem o efeito de uma 
porta de interior 
(ilustração porta de 
entrada ThermoSafe)

As portas de entrada ThermoSafe e ThermoCarbon 
representam portas de entrada com elevado 
isolamento. A ThermoSafe, com os excelentes 
valores de isolamento e o visor de isolamento 
com proteção térmica tripla, cumpre todas  
as exigências de uma casa com gastos energéticos 
reduzidos. As portas de entrada ThermoCarbon 
ainda têm mais uma vantagem: com a folha  
de porta de 100 mm nivelada à superfície, 
separação térmica através de fibra de vidro  
e carbono, visor de isolamento com proteção 
térmica tripla ou quádrupla de série e nível  
de vedação tripla oferecem o máximo no que  
diz respeito ao isolamento térmico, também  
se aplica ao tipo de construção de casas passivas, 
ou seja, casas que asseguram um ambiente 
interior confortável no inverno sem a necessidade 
de um sistema de aquecimento convencional.

ThermoSafe
Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

ThermoCarbon
Valor UD até 0,47 W/ (m²·K)*

Folha da porta sem perfil 
do batente visível

Máximo  
isolamento térmico

Portas de entrada em alumínio 
ThermoCarbon com um valor  
UD de até 0,47 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 1250 × 2200 mm  
(o valor UD depende da dimensão da porta)

Exclusivo Hörmann
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A proteção contra acidentes e a proteção contra 
a intrusão fazem parte: as portas de entrada 
ThermoSafe e ThermoCarbon cumprem  
as máximas exigências relativas ao design  
e à segurança. O vidro laminado de segurança 
com 8 mm de espessura no lado interior  
e exterior do visor de isolamento providencia 
máxima segurança. Aquando de uma possível 
quebra, os estilhaços ficam agregados e aderentes 
a uma película interior, desta forma, não existe 
perigo de lesão resultante de pedaços de vidro. 
Para além disso, o vidro laminado de segurança 
oferece maior proteção contra a intrusão,  
uma vez que é dificultado o acesso.

Graças à ligação do rebordo altamente isolada 
com separação térmica (aresta quente),  
o visor oferece isolamento térmico elevado  
para a poupança efetiva de energia e isolamento 
acústico elevado para viver mais calmo.

Bloqueio  
à prova de intrusão

Visor  
seguro

Em termos de segurança, as nossas portas de entrada 
ThermoSafe ThermoCarbon definem novos padrões. 
Todas as portas encontram-se equipadas com  
um bloqueio múltiplo de série. Desta forma, o lado 
das dobradiças das portas também se encontra 
melhor protegido contra o levantamento.

Opcionalmente poderá receber as portas de entrada 
ThermoSafe e ThermoCarbon, as peças laterais  
e as clarabóias com os equipamentos RC à prova  
de intrusão – para mais segurança para si e para  
a sua família.

Para mais informações, consulte a página 60

Vidro de segurança laminado  
no lado interior e exterior

RC 2
Segurança 

comprovada

RC 3
Segurança 

comprovada

RC 4
Segurança 

comprovada

Exclusivo Hörmann
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Porta de entrada em alumínio ThermoSafe
Construção da porta

Devido à folha da porta com 73 mm de espessura,  
as portas de entrada ThermoSafe cumprem todos  
os requisitos para casas com baixo consumo de energia  
e o novo EnEV 2014. A construção da porta adequa-se 
sobretudo à montagem sem pontes térmicas e convence 
devido às inúmeras vantagens:

[ 1 ] Batente de porta em alumínio 73 mm 
com preenchimento de espuma rígida 
em PU e perfil do batente interior

[ 2 ] Perfil do batente em alumínio  
com separação térmica

[ 3 ] Aro de porta em alumínio 80 mm  
com separação térmica

[ 4 ] Nível duplo de vedação com uma 
vedação a toda a volta completa

Sobretudo elevado 
isolamento térmico

Valor UD até 
0,8 W/ (m²·K)

Ensaiado pelo IFT Rosenheim
Dimensão da porta 1250 × 2200 mm

Ilustração no tamanho original

80
 m

m

73
 m

m
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Porta de entrada em alumínio ThermoCarbon
Construção da porta

Graças à folha da porta com 100 mm de espessura,  
as portas de entrada ThermoCarbon são ideais para casas 
passivas e cumprem todos os requisitos do novo  
EnEV 2014. A construção da porta adequa-se sobretudo  
à montagem sem pontes térmicas e convence devido  
às excelentes vantagens:

[ 1 ] Batente de porta em alumínio 100 mm 
com preenchimento de espuma rígida 
em PU e perfil do batente interior

[ 2 ] Separação térmica e elevada estabilidade 
devido ao perfil compósito do batente 
reforçado com fibra de vidro e carbono

[ 3 ] Aro de porta em alumínio com 111 mm  
e separação térmica

[ 4 ] Nível triplo de vedação com duas 
vedações a toda a volta completas

Excelente  
isolamento térmico

Valor UD até 
0,47 W/ (m²·K)

Ensaiado pelo IFT Rosenheim
Dimensão da porta 1250 × 2200 mm

Ilustração no tamanho original

10
0 

m
m
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1 

m
m
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Com os elegantes elementos de design ajustados 
entre si, a porta de entrada em alumínio 
ThermoSafe convence a nível ótico:

Vista completa do batente  
da porta no lado interior e exterior
Não existe perfil de porta visível que incomode 
a imagem da porta. Por essa razão, a porta 
de entrada tem um efeito muito generoso a partir 
do exterior e a vista interior está em harmonia 
com as suas portas de interior.

Aro de porta com 70 mm  
de vista do perfil
(sem ilustração)

De série para a montagem na abertura.

Variantes de aro opcionais  
para uma vista individual
Aro de porta alargado
Opcionalmente recebe o aro de porta  
também com uma largura de 110 mm,  
p. ex. para um remate mais confortável e mais 
belo para um isolamento térmico completo.

Aro da bandeira Rondo 70
O perfil de aro arredondado, coloca a sua  
porta de entrada em cena e, com as arestas 
arredondadas, concede-lhe uma vista  
sobretudo harmoniosa.

Aro da bandeira Caro 70
Este modelo destaca-se devido à sua vista 
marcante e valoriza a sua porta devido ao efeito 
profundo do aro.

Porta de entrada em alumínio ThermoSafe
Vista exterior da porta

Aro de porta alargado 
com 110 mm de vista  
do perfil

Aro da bandeira 
Rondo 70

Aro da bandeira Caro 70

10



A porta de entrada em alumínio ThermoCarbon 
oferece-lhe possibilidades individuais de design 
e protege a sua casa não só de uma forma 
segura mas também de uma forma elegante:

Vista completa do batente  
da porta no lado interior e exterior
Não existe perfil de porta visível que incomode  
a imagem da porta. Por essa razão, a porta  
de entrada tem um efeito muito generoso a partir 
do exterior e a vista interior está em harmonia 
com a vista interior das suas portas de interior.

Aro de porta com 100 mm  
de vista do perfil
(sem ilustração)

Adequa-se à confortável e bela ligação  
para o isolamento térmico completo.  
De série para a montagem na abertura.

Puxadores exteriores nivelados  
à superfície em modelos 
de porta exclusivos
Puxador em aço inox com reentrância  
na porta na zona do puxador
Nos modelos de porta com puxador em aço 
inox, recebe a reentrância na porta na zona  
do puxador de série à cor da porta.

Puxador contínuo em alumínio
O puxador completo é fornecido de série  
em alumínio branco, RAL 9006, com uma 
reentrância na porta na zona do puxador  
à cor da porta.

Puxador em alumínio com reentrância  
na porta na zona do puxador
Este modelo de puxador é fornecido de série  
em alumínio branco, RAL 9006, com uma 
reentrância na porta na zona do puxador  
à cor da porta.

Descubra as possibilidades individuais  
de combinação de cores para os puxadores 
exteriores nivelados à superfície na página 59.

Porta de entrada em alumínio ThermoCarbon
Vista exterior da porta

Puxador em aço inox  
com reentrância na porta 
na zona do puxador

Puxador contínuo  
em alumínio

Puxador em alumínio  
com reentrância na porta 
na zona do puxador

11



Porta de entrada em alumínio ThermoSafe
Vista interior da porta

A qualidade evidencia-se nos pormenores.  
Na ThermoSafe encontra inúmeras características 
de equipamento, que são práticas e confortáveis 
para a sua casa:

Dobradiças 3D
Devido às elegantes dobradiças a três dimensões, 
a porta de entrada ThermoSafe é facilmente 
ajustável. Desta forma, a sua porta de entrada 
encontra-se vedada na perfeição, fechando  
de forma fácil e segura. Opcionalmente também 
pode receber elegantes dobradiças cobertas 
(inclui dispositivo contra o levantamento).

Canhão perfilado inviolável
O canhão perfilado encontra-se equipado  
com um sistema anti-picking e uma proteção 
contra abertura por perfuração. Para além disso, 
ainda dispõe de uma função de emergência  
e perigo, isto significa, que a porta também pode 
ser fechada, mesmo que tenha uma chave  
no seu interior. O canhão de fecho inviolável  
está certificado, de acordo com a DIN 18252 / 
DIN EN 1303 e é fornecido com 5 chaves  
de inversão.

Trinco interior em alumínio
As portas de entrada ThermoSafe encontram-se 
equipadas, de série, com um belo trinco interior 
Rondo esmaltado branco. Opcionalmente também 
pode ser fornecido em aço inox ou na cor RAL  
à escolha, bem como nos modelos Caro ou Okto, 
respetivamente em aço inox.

Chapas de fecho em aço inox
As chapas de fecho possibilitam um ajuste 
confortável da porta, de forma a que a sua porta 
feche de forma correta e segura.

Trinco interior em alumínio Chapas de fecho em aço inox

12



Porta de entrada em alumínio ThermoCarbon
Vista interior da porta

A ThermoCarbon não se destaca apenas  
em termos de isolamento térmico e segurança, o 
equipamento desta porta não deixa nada a 
desejar e convencê-lo-á:

Dobradiças interiores cobertas
As dobradiças na porta de entrada ThermoCarbon 
encontram-se cobertas entre o aro da porta  
e o batente da porta, isto significa, que nem  
se vêem pelo interior nem pelo exterior:  
uma solução ótica elegante para a sua casa.  
O ajuste do batente da porta é fácil e cómodo. 
Desta forma, pode fechar a sua porta de entrada 
a qualquer momento de forma confortável e segura.

Canhão perfilado inviolável
O canhão perfilado inviolável e certificado,  
de acordo com a DIN 18252 / DIN EN 1303 
dispõe de equipamento de topo: sistema  
anti-picking, proteção contra abertura  
por perfuração, bem como de uma função  
de emergência e perigo. Isto significa,  
que a porta também pode ser fechada,  
mesmo que tenha uma chave no seu interior.  
O volume de entrega inclui 5 chaves de inversão.

Trinco interior em aço inox
O elegante trinco interior Caro em aço inox  
é fornecido, de série, com as portas  
de entrada ThermoCarbon.

Régua de fecho contínua  
em aço inox
A régua de fecho em aço inox de elevada 
qualidade encontra-se integrada, de forma 
elegante, no aro da porta, possibilitando um 
ajuste perfeito da mesma. Por essa razão,  
fecha com segurança.

Trinco interior em aço inox Régua de fecho contínua em aço inox
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Porta de entrada em alumínio ThermoSafe
Equipamento de segurança

É bom sentir-se seguro dentro das suas quatro 
paredes. Por essa razão, as portas de entrada 
ThermoSafe encontram-se equipadas, de série, 
com bloqueio múltiplo.

Fechadura de segurança H5  
com bloqueio em 5 pontos  
e pinos de segurança no lado  
das dobradiças
Aquando do fecho, 3 trincos articulados  
em aço e 2 ferrolhos adicionais deslizam  
nas chapas de fecho em aço inox.  
Os trincos articulados dificultam o puxamento  
ou o levantamento da porta.

Roseta de segurança aplicada  
no exterior
A roseta exterior patenteada protege o canhão 
perfilado adicionalmente de levantamento  
e torção. De série em branco tráfego, RAL 9016, 
ou em aço inox em portas coloridas.

Opcional:  
equipamentos de segurança RC  
à prova de intrusão
Esta vantagem em termos de segurança  
está disponível para porta de entrada,  
peça lateral e clarabóia em equipamento RC 2  
e RC 3. Para mais informações, consulte  
a página 60.

Roseta de segurança aplicada Pinos de segurança Fechadura de segurança quíntupla H5  
com canhão da fechadura em aço inox

RC 2
Segurança 

comprovada

RC 3
Segurança 

comprovada

Disponível a partir 
do Outono de 2014
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Porta de entrada em alumínio 
ThermoCarbon
Equipamento de segurança

A ThermoCarbon é a melhor em termos  
de segurança entre as portas de entrada  
em alumínio. Mesmo o equipamento de série 
com a fechadura de segurança H9 oferece-lhe 
máxima proteção. Só na Hörmann: para ainda 
mais segurança recebe, opcionalmente,  
o equipamento de segurança RC 4.

Fechadura de segurança H9  
com bloqueio em 9 pontos  
e dobradiças cobertas e seguras 
quanto ao levantamento
A ThermoCarbon dispõe de um dispositivo  
de segurança com bloqueio em 9 pontos. 
Aquando do fecho, 5 trincos articulados  
em aço e 4 pinos giram nas chapas de fecho  
em aço inox. Este dispositivo de segurança  
de topo protege a sua porta mesmo que gire 
somente uma vez a chave.

Roseta de segurança nivelada  
à superfície no exterior
A roseta de segurança em aço inox integra-se 
elegantemente na folha da porta e protege o 
canhão perfilado de levantamento.

Opcional:  
equipamentos de segurança RC  
à prova de intrusão
Esta vantagem em termos de segurança está 
disponível para porta de entrada e peça lateral 
em equipamento RC 2, RC 3 e RC 4.
Para mais informações, consulte a página 60.

Roseta de segurança nivelada  
à superfície

Dobradiças cobertas e seguras quanto  
ao levantamento

Fechadura de segurança nónupla H9  
com canhão contínuo da fechadura em aço inox

RC 4
Segurança 

comprovada

RC 2
Segurança 

comprovada

RC 3
Segurança 

comprovada

Disponível a partir 
do Outono de 2014

Disponível a partir 
do Inverno de 2014
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Descubra a sua nova porta de entrada
Um programa, que tem muito para lhe dar

Modelo 680 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento xisto mate, RAL 7015, com peça lateral  
e porta seccional de garagem canelado L, Silkgrain em cinzento xisto, RAL 7015

Modelo 860 ThermoCarbon
na cor preferencial vermelho rubi mate, 
RAL 3003

Modelo 860 ThermoSafe
em branco tráfego mate, 
RAL 9016

Modelo 860
Puxador em aço inox HOE 700

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

 ● ThermoCarbon
Valor UD 0,50 W/ (m²·K)*
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Modelo 686 ThermoCarbon
na cor preferencial cinzento janela mate, 
RAL 7040

Modelo 680 ThermoCarbon
em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 650 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann

Modelo 686 ThermoSafe
na cor preferencial vermelho rubi mate, 
RAL 3003

* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 686
Puxador em aço inox HOE 600, 
aplicação em aço inox, modelo  
dos vidros Float mate com 7 faixas 
transparentes, vidro triplo / quádruplo 
com proteção térmica

Peça lateral MG 686
Preenchimento do modelo dos vidros 
Float mate com 7 faixas transparentes, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

 ● ThermoCarbon
Valor UD 0,55 W/ (m²·K)*

Modelo 680
Puxador em aço inox HOE 700, 
aplicações em aço inox, vidro decorativo 
Pave branco, vidro triplo / quádruplo 
com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

 ● ThermoCarbon
Valor UD 0,57 W/ (m²·K)*

Modelo 650
Puxador em aço inox HOE 700,  
vidro decorativo Pave branco, vidro 
triplo / quádruplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

 ● ThermoCarbon
Valor UD 0,57 W/ (m²·K)*
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Linhas bem definidas, vidros nobres
Limpo por jato de areia com faixas transversais transparentes

Modelo 659 ThermoSafe
na cor preferencial antracite RAL 7016, com peças laterais MG 65918



Modelo 667
Puxador em aço inox HOE 910,  
modelo dos vidros Parsol cinzento mate 
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 667
Preenchimento do modelo dos vidros 
Parsol cinzento mate  
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 697
Puxador em aço inox HOE 910, 
aplicações em aço inox,  
modelo dos vidros Parsol cinzento mate  
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 697
Preenchimento do modelo dos vidros 
Parsol cinzento mate  
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 659
Puxador em aço inox 38-2,  
aplicação em aço inox,  
modelo dos vidros Parsol cinzento mate 
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 659
Preenchimento do modelo dos vidros 
Parsol cinzento mate  
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 689
Puxador em aço inox 38-2,  
aplicação em aço inox,  
modelo dos vidros Parsol cinzento mate 
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 689
Preenchimento do modelo dos vidros 
Parsol cinzento mate  
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 667 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 659 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 689 ThermoSafe
na cor preferencial vermelho rubi mate, 
RAL 3003

Modelo 697 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann 
com aro da bandeira Rondo 70
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Modelo 65
Puxador em aço inox HOE 600, 
aplicação em aço inox,  
modelo dos vidros Float mate  
com 7 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 65
Preenchimento do modelo dos vidros 
Float mate com 7 faixas transparentes, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Definir detalhes com a Hörmann
Imagem moderna, recortes de vidro originais

Modelo 75 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, com peça lateral

Modelo 65 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, com peças laterais MG 65
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 75
Puxador em aço inox 38-1,  
aplicação em aço inox,  
vidro decorativo Mastercarré,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 45
Puxador em aço inox HOE 200, 
aplicação em aço inox,  
modelo dos vidros Parsol cinzento mate 
com 4 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 45
Preenchimento do modelo dos vidros 
Parsol cinzento mate  
com 4 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 505
Puxador em aço inox HOE 500,  
modelo dos vidros Parsol cinzento mate 
com 4 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 505
Preenchimento do modelo dos vidros 
Parsol cinzento mate  
com 4 faixas transparentes,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 75 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 45 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann

Modelo 505 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016
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Modelo 503
Puxador em aço inox HOE 500,  
modelo dos vidros Float mate  
com 7 faixas transversais transparentes, 
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 503
Preenchimento do modelo dos vidros 
Float mate com 7 faixas transversais 
transparentes, vidro triplo com proteção 
térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 504
Puxador em aço inox HOE 500,  
modelo dos vidros Parsol cinzento mate 
com 5 faixas transversais transparentes, 
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 504
Preenchimento do modelo dos vidros 
Parsol cinzento mate com 7 faixas 
transversais transparentes, vidro triplo 
com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Torne o espaço agradável
Design individual para a sua casa

Modelo 503 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann com peças laterais

Modelo 504 ThermoSafe
na cor preferencial verde musgo mate, 
RAL 6005 da Hörmann

Modelo 503 ThermoSafe
em branco tráfego mate, 
RAL 9016
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 501
Puxador em aço inox HOE 500, vidro 
decorativo Mastercarré, vidro triplo com 
proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 502
Puxador em aço inox HOE 500, vidro 
decorativo Mastercarré, vidro triplo com 
proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 177
Puxador em aço inox HOE 700, visor 
decorativo Pave branco, vidro triplo 
com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 185
Puxador em aço inox 38-2, visor 
decorativo Mastercarré, vidro triplo com 
proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 501 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento janela mate, 
RAL 7040

Modelo 177 ThermoSafe
em branco tráfego mate, 
RAL 9016

Modelo 185 ThermoSafe
em branco tráfego mate, 
RAL 9016

Modelo 502 ThermoSafe
em branco tráfego mate, 
RAL 9016
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Para que os grandes e os pequenos se sintam bem
Uma porta de entrada da Hörmann é segura e bonita

Modelo 110 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann24



Modelo 110
Puxador em aço inox 38-1,  
aplicação em aço inox (modelo 140), 
vidro decorativo Pave branco,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 140
Puxador em aço inox 38-1,  
aplicação em aço inox (modelo 140), 
vidro decorativo Pave branco,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 136
Puxador em aço inox 38-1,  
aplicação em aço inox (modelo 166), 
modelo dos vidros Satinato  
com 7 faixas mate,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 1,1 W/ (m²·K)*

Modelo 166
Puxador em aço inox 38-1,  
aplicação em aço inox (modelo 166), 
modelo dos vidros Satinato  
com 7 faixas mate,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 1,1 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 110 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
com aro da viseira Rondo 70

Modelo 140 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento xisto mate, 
RAL 7015, com aro da viseira Rondo 70

Modelo 136 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento janela mate, 
RAL 7040, com aro da viseira Rondo 70

Modelo 166 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
com aro da viseira Rondo 70
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Modelo 551
Puxador em aço inox HOE 150

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

Aspeto dinâmico
Puxadores elegantes e exclusivos

Modelo 551 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento antracite estruturado RAL 7016, com peças laterais

Modelo 551 ThermoSafe
na tonalidade CH 607 da Hörmann  
com aro da bandeira Rondo 70

Modelo 551 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
com aro da viseira Rondo 70
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 581
Puxador em aço inox HOE 600, 
aplicação em aço inox, modelo dos vidros 
Float mate com faixas coloridas 
transparentes e vermelhas

Peça lateral MG 581
Preenchimento do modelo dos vidros 
Float mate com 11 faixas transparentes

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 552
Puxador em aço inox HOE 150, 
aplicação em aço inox, modelo dos vidros 
Float mate com faixas transparentes  
e tela colorida vermelha

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 560
Puxador em aço inox HOE 600, aplicação 
em aço inox, modelo dos vidros exterior 
mate com 11 faixas transparentes,  
centro Satinato, interior vidro laminado  
de segurança transparente,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 560
Preenchimento do modelo dos vidros 
exterior mate com 13 faixas transparentes, 
centro Satinato, interior vidro laminado 
de segurança transparente,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 559
Puxador em aço inox HOE 200, 
aplicação em aço inox, modelo dos vidros 
exterior mate com 11 faixas transparentes, 
centro Satinato, interior vidro laminado 
de segurança transparente,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 559
Preenchimento do modelo dos vidros 
exterior mate com 7 faixas transparentes, 
centro Satinato, interior vidro laminado 
de segurança transparente,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 581 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 560 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann 
com aro da bandeira Rondo 70

Modelo 559 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
com aro da viseira Rondo 70

Modelo 552 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento 
antracite mate RAL 7016,  
com aro da viseira Rondo 70
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Modelo 553
Puxador em alumínio 751 em prata, 
modelo dos vidros Reflo mate  
com fenda da ranhura genuína,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Um bom puxador
Toque suave, aspeto entusiasmante

Modelo 553 ThermoSafe
na tonalidade CH 607 da Hörmann com peças laterais e aro da bandeira Rondo 70

Modelo 553 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, com peças laterais  
e aro da viseira Rondo 70
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 590
Puxador de design G 750 em E6 / EV 1, 
aplicação em alumínio, modelo dos vidros 
Reflo com modelo com jato de areia  
e fenda da ranhura genuína, vidro triplo 
com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 583
Puxador em alumínio G 755 em E6 / EV 1, 
aplicação em alumínio, modelo dos vidros 
Reflo mate com rebordo bem delineado, 
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 585
Puxador em aço inox HOE 950, 
aplicação em alumínio

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

Modelo 590 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016,  
e aplicação de cor na cor preferencial 
cinzento xisto mate, RAL 7015

Modelo 585 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016  
e aplicação de alumínio em preto 
grafite RAL 9011,  
com aro da viseira Rondo 70

Modelo 585 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann  
e aplicação de alumínio em preto 
grafite RAL 9011,  
com aro da viseira Rondo 70

Modelo 583 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann  
e aplicação de cor em castanho  
escuro RAL 8022,  
com aro da bandeira Caro 70
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Modelo 555
Puxador em aço inox 910, aplicação  
em aço inox, modelo dos vidros Reflo 
com modelo com jato de areia,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 555
Preenchimento do modelo dos vidros 
Reflo com modelo com jato de areia, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Ambiente exigente
Nobres modelos de porta com formas exclusivas

Modelo 40 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, com peças laterais MG 40

Modelo 555 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann com peças laterais MG 555  
e aro da bandeira Rondo 70
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 40
Puxador em aço inox HOE 550,  
modelo dos vidros exterior vidro 
laminado de segurança parcialmente 
mate na zona superior com faixas, 
centro Float transparente com faixas 
parcialmente mate deslocado  
em relação ao vidro exterior

Peça lateral MG 40
Preenchimento do modelo dos vidros 
exterior vidro laminado de segurança 
mate na zona superior com faixas

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 554
Puxador em aço inox HOE 730, 
aplicação em aço inox,  
vidro decorativo 553,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 558
Puxador em aço inox 910, aplicação  
em aço inox, modelo dos vidros exterior 
vidro laminado de segurança transparente, 
centro Reflo com fenda da ranhura 
horizontal genuína, interior vidro laminado 
de segurança mate

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 1,1 W/ (m²·K)*

Modelo 40 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann 
com aro da bandeira Rondo 70

Modelo 558 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, com aro da viseira Rondo 70,  
com peças laterais

Modelo 554 ThermoSafe
na tonalidade CH 607 da Hörmann 
com aro da bandeira Rondo 70
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Novidades para construções antigas
As portas de entrada da Hörmann para a arquitetura clássica

Modelo 449
Puxador em aço inox 38-1,  
modelo dos vidros Reflo com quadrados 
de fenda da ranhura genuína

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 1,0 W/ (m²·K)*

Modelo 449 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 449 ThermoSafe
na cor preferencial castanho terra mate, RAL 8028,  
com peças laterais
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Modelo 402
Puxador em aço inox 14-2,  
modelo dos vidros Reflo, parcialmente 
mate com fenda da ranhura genuína

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 413
Puxador em aço inox 14-2,  
vidro decorativo Madras silk,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 675
Puxador em aço inox 38-1,  
modelo dos vidros Reflo,  
com fenda da ranhura genuína,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 1,0 W/ (m²·K)*

Modelo 694
Puxador em aço inox HOE 700,  
modelo dos vidros Reflo,  
com fenda da ranhura genuína,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 1,0 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 402 ThermoSafe
na tonalidade CH 607 da Hörmann

Modelo 675 ThermoSafe
na cor preferencial castanho terra mate, 
RAL 8028, com aro da viseira Rondo 70

Modelo 413 ThermoSafe
em branco tráfego mate, 
RAL 9016

Modelo 694 ThermoSafe
em branco tráfego mate, 
RAL 9016
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Modelo 568
Puxador de design G 750  
em alumínio anodizado E6 / EV 1

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

A peça mestre entre os puxadores
Elegante, prático, intemporal

Modelo 568 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann com puxador de design G 750 em alumínio anodizado E6 / EV 1

Modelo 568 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento janela mate, 
RAL 7040, puxador de design G 750  
na tonalidade CH 703 da Hörmann,  
com aro da viseira Caro 70

Modelo 568 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
puxador de design G 750  
em alumínio anodizado E6 / EV 1,  
com aro da viseira Caro 70
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Com o puxador de design 
G 750 realça detalhes 
nobres. O comprido puxador 
contínuo não lhe confere 
apenas o aspeto exclusivo 
da sua porta de entrada  
mas também lhe oferece  
um elevado  conforto  
de utilização. Desta forma, 
os seus filhos pequenos 
também conseguem abrir  
a porta com o puxador.

Puxador em branco tráfego mate, 
RAL 9016

Puxador na tonalidade CH 703 da Hörmann Puxador na cor RAL à sua escolha 
(ilustração em vermelho rubi mate, 
RAL 3003)

Puxador em alumínio anodizado 
E6 / EV 1

Elegância que convence:  
o puxador de design G 750  
em 3 cores e na RAL à escolha
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 565
Puxador DesignPlus G 760,  
régua de puxador à cor da porta, 
aplicação do puxador  
em alumínio anodizado E6 / EV 1

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelos de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

Design exclusivo de acordo com suas preferências
A linha de puxadores DesignPlus

Modelo 565 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann com puxador DesignPlus G 760 em alumínio anodizado  
E6 / EV 1 e aplicação do puxador em alumínio anodizado E6 / EV 1, com peças laterais e clarabóia

Modelo 565 ThermoSafe
na tonalidade CH 607 da Hörmann, 
puxador DesignPlus G 760 em 
alumínio anodizado E6 / EV 1, 
aplicação do puxador  
em Decograin Golden Oak,  
com aro da viseira Caro 70

Modelo 565 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento xisto mate, 
RAL 7015, puxador DesignPlus G 760  
em alumínio anodizado E6 / EV 1,  
aplicação do puxador na cor preferencial 
cinzento janela mate, RAL 7040,  
com aro da viseira Caro 70
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Para uma porta de entrada 
exatamente como deseja  
não pode faltar um puxador 
exclusivo. A linha de 
puxadores DesignPlus 
oferece-lhe aplicações 
nobres para portas com estilo 
pessoal. Desta forma, pode 
adaptar de forma perfeita,  
o puxador, bem como as 
aplicações do puxador  
à cor da porta e à sua casa.

Personalizado: o puxador DesignPlus G 760

Puxador na tonalidade CH 703  
da Hörmann, aplicação do puxador  
na tonalidade CH 703 da Hörmann

Puxador em alumínio anodizado E6 / EV 1, 
aplicação do puxador na tonalidade 
CH 703 da Hörmann

Puxador na RAL à escolha  
(ilustração em vermelho rubi mate, 
RAL 3003), aplicação do puxador  
na tonalidade CH 703 da Hörmann

Aplicação do puxador em branco tráfego mate, 
RAL 9016, puxador em alumínio anodizado 
E6 / EV 1

Aplicação do puxador em alumínio anodizado 
E6 / EV 1, puxador em alumínio anodizado 
E6 / EV 1

Aplicação do puxador em vermelho 
rubi mate, RAL 3003, puxador  
em alumínio anodizado E6 / EV 1

Aplicação do puxador em Decograin 
Golden Oak, puxador em alumínio 
anodizado E6 / EV 1

A aplicação do puxador 
também pode ser fornecida 
com decoração a imitar 
madeira Decograin

Decograin Night Oak:
Decoração escura e intensa em carvalho

Decograin Dark Oak:
Decoração na cor nogueira em carvalho

Decograin Rosewood:
Castanho escuro avermelhado,  
com decoração do floreado da madeira

Decograin Golden Oak:
Castanho intermédio, dourado,  
com decoração brilhante e viva de carvalho

Decograin Light Oak:
Decoração clara e quente em carvalho
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Elegância em toda a linha
Com fresagem de modelo linear

Modelo 557 ThermoSafe
na tonalidade CH 703 da Hörmann com peças laterais e aro da bandeira Rondo 7038



Modelo 556
Puxador em aço inox HOE 550

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

Modelo 557
Puxador em aço inox HOE 600

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 556 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
com aro da viseira Rondo 70

Modelo 557 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
com aro da viseira Rondo 70
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Ajustados de forma perfeita: modelos de porta de entrada  
e portas seccionais de garagem com canelado M ou L
No vasto e harmonioso programa da Hörmann, recebe os canelados da porta e do portão da sua casa  
com um aspeto harmonioso. isto significa o seguinte: desde a linha base sem ressalto ótico.  
Vai ver: é nestes pequenos mas delicados pormenores que a beleza da sua casa se reflete.

Impressão de conjunto eficaz
Porta de entrada e porta de garagem ajustadas de forma perfeita

Portas de entrada 
ThermoSafe:

Portas seccionais de garagem  
com canelado M:

Modelo 825 com uma altura de porta de 2000 mm

Modelo 845 com uma altura de porta de 2125 mm

Modelo 855 com uma altura de porta de 2250 mm

Portas de entrada 
ThermoSafe:

Portas seccionais de garagem  
com canelado L:

Modelo 875 com uma altura de porta de 2000 mm

Modelo 895 com uma altura de porta de 2125 mm

Modelo 898 com uma altura de porta de 2250 mm

Modelo 845 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, com peça lateral MG 845 e porta seccional de garagem LPU 40, canelado M, Silkgrain em branco tráfego RAL 9016
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Portão e porta em harmonia
Na secção transversal da porta de entrada e da porta de garagem reconhece  
o seguinte: a imagem dos canelados da porta resulta das ranhuras no preenchimento,  
na porta devido ao canelado dos diversos painéis e devido às passagens dos mesmos.

Para uma perspetiva de conjunto perfeita, o seu vendedor 
especializado da Hörmann encontra-se ao seu dipor sobretudo 
nestes modelos de porta de entrada especiais com medidas 
excedentes exatas in loco e com aconselhamento técnico.

Modelo 693 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 861 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016,  
com peças laterais MG 861 e aro da viseira Rondo 70

Modelo 693
Puxador em aço inox HOE 300

Peça lateral MG 693
Preenchimento do modelo  
dos vidros Parsol cinzento  
com 3 faixas transparentes, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

Modelo 861
Puxador em aço inox HOE 700

Peça lateral MG 861
Preenchimento do modelo  
dos vidros Float mate  
com 7 faixas transparentes, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,8 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Secção transversal da porta de entrada ThermoSafe Secção transversal da porta seccional de garagem

Exclusivo Hörmann
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Porta seccional de garagem modelo 457 em branco tráfego RAL 9016 Modelo 188 ThermoSafe
em branco tráfego mate, RAL 9016, com peças laterais MG 188

O programa de design da Hörmann
Porta de garagem e porta de entrada combinadas harmoniosamente  
com elementos em vidro e aço inox

Modelo 173 ThermoSafe
sem chapa de base em branco tráfego mate, RAL 9016, com peça lateral
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 Portas seccionais de garagem
Dia após dia mais conforto e segurança

BiSecur da Hörmann
O sistema de radiofrequência moderno  
para automatismos de portas de garagem

Porta seccional de garagem modelo 453 em vermelho rubi RAL 3003 Modelo 173 ThermoSafe
sem chapa de base na cor 
preferencial vermelho rubi mate, 
RAL 3003

Consulte todos os pormenores 
referentes ao programa de design 
da Hörmann no catálogo detalhado 
Portas seccionais de garagem  
da Hörmann

Modelo 188
Puxador em aço inox 
HOE 100, aplicação em aço 
inox, modelo dos vidros 
Stopsol cinzento mate com 
3 faixas transparentes, vidro 
triplo com proteção térmica

Peça lateral MG 188
Preenchimento do modelo 
dos vidros Stopsol cinzento 
mate com 3 faixas 
transparentes, vidro triplo 
com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

Modelo 173
Puxador em aço inox 
HOE 300, aplicação em aço 
inox, vidro decorativo Pave 
branco, vidro triplo com 
proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro 
decorativo, vidro triplo com 
proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoSafe

Valor UD até 0,9 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 
1230 × 2180 mm
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Design ao nosso alcance
Assim os seus convidados sentem-se bem-vindos

Modelo 300 ThermoCarbon
em branco tráfego mate, RAL 9016, puxador em alumínio branco, RAL 9006, 
reentrância na porta na zona do puxador à cor da porta

Modelo 308
Puxador nivelado à superfície  
em alumínio branco, RAL 9006, 
reentrância na porta na zona  
do puxador à cor da porta

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,51 W/ (m²·K)*

Modelo 308 ThermoCarbon
na cor preferencial cinzento xisto mate, 
RAL 7015, puxador em alumínio branco 
RAL 9006, reentrância na porta na zona 
do puxador à cor da porta

Modelo 308 ThermoCarbon
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
puxador e reentrância na porta na zona 
do puxador na cor preferencial cinzento 
antracite mate, RAL 7016
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 300
Puxador nivelado à superfície  
em alumínio branco, RAL 9006, 
reentrância na porta na zona  
do puxador à cor da porta

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,50 W/ (m²·K)*

Modelo 301
Puxador nivelado à superfície  
em alumínio branco, RAL 9006, 
reentrância na porta na zona  
do puxador à cor da porta,  
aplicação em alumínio

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,50 W/ (m²·K)*

Modelo 302
Puxador nivelado à superfície  
em alumínio branco, RAL 9006, 
reentrância na porta na zona  
do puxador à cor da porta,  
aplicações em aço inox,  
modelo dos vidros Float mate  
com uma faixa transparente,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,57 W/ (m²·K)*

Modelo 312
Puxador nivelado à superfície  
em alumínio branco, RAL 9006, 
reentrância na porta na zona  
do puxador à cor da porta,  
modelo dos vidros Float mate  
com uma faixa transparente,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo, 
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,57 W/ (m²·K)*

Modelo 302 ThermoCarbon
na cor preferencial cinzento janela 
mate, RAL 7040, puxador em alumínio 
branco RAL 9006, reentrância na porta 
na zona do puxador à cor da porta

Modelo 312 ThermoCarbon
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
puxador em branco tráfego mate, 
RAL 9016, reentrância na porta  
na zona do puxador à cor da porta

Modelo 301 ThermoCarbon
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
aplicação em alumínio em preto grafite 
RAL 9011, puxador e reentrância na porta 
na zona do puxador na cor preferencial 
vermelho rubi mate, RAL 3003

Modelo 300 ThermoCarbon
na cor preferencial verde-abeto mate, 
RAL 6009, puxador em alumínio branco 
RAL 9006, reentrância na porta na zona 
do puxador à cor da porta
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Bem-vindo a casa!
Portas com design elegante

Modelo 306 ThermoCarbon
na tonalidade CH 703 da Hörmann, puxador em aço inox,  
reentrância na porta na zona do puxador à cor da porta, com peça lateral

Modelo 305
Puxador em aço inox nivelado à superfície, 
reentrância na porta na zona do puxador 
à cor da porta, aplicação em alumínio

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,50 W/ (m²·K)*

Modelo 311
Puxador em aço inox nivelado à superfície, 
reentrância na porta na zona do puxador 
em carbono, de alto brilho,  
aplicação em carbono, de alto brilho

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,50 W/ (m²·K)*

Modelo 311 ThermoCarbon
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
aplicação em carbono, puxador em 
aço inox, reentrância na porta na zona 
do puxador em carbono

Modelo 305 ThermoCarbon
na tonalidade CH 703 da Hörmann, 
aplicação em alumínio na cor 
preferencial vermelho rubi mate, 
RAL 3003, puxador em aço inox, 
reentrância na porta na zona do 
puxador à cor da porta
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* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Modelo 304
Puxador em aço inox nivelado à superfície, 
reentrância na porta na zona do puxador 
à cor da porta

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,50 W/ (m²·K)*

Modelo 310
Puxador em aço inox nivelado à superfície, 
recorte de vidro aprofundado,  
vidro decorativo Float mate,  
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,63 W/ (m²·K)*

Modelo 306
Puxador em aço inox nivelado à superfície, 
reentrância na porta na zona do puxador 
à cor da porta, aplicações em aço inox, 
vidro decorativo Float mate,  
vidro quádruplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,57 W/ (m²·K)*

Modelo 314
Puxador em aço inox nivelado à superfície, 
reentrância na porta na zona do puxador 
à cor da porta, vidro decorativo Float mate, 
vidro quádruplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro decorativo,  
vidro triplo com proteção térmica

Modelo de porta
 ● ThermoCarbon

Valor UD 0,57 W/ (m²·K)*
Modelo 306 ThermoCarbon
na tonalidade CH 607 da Hörmann, 
puxador em aço inox, reentrância na porta 
na zona do puxador na cor preferencial 
alumínio branco sedoso, RAL 9006

Modelo 314 ThermoCarbon
em branco tráfego mate, RAL 9016, 
puxador em aço inox, reentrância na porta 
na zona do puxador à cor da porta

Modelo 310 ThermoCarbon
na cor preferencial cinzento janela mate, 
RAL 7040

Modelo 304 ThermoCarbon
na tonalidade CH 703 da Hörmann, 
puxador em aço inox, reentrância na porta 
na zona do puxador na cor preferencial 
alumínio branco sedoso, RAL 9006

Modelo 311 com reentrância na porta  
na zona do puxador e aplicação  
em carbono de elevada qualidade
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Porta de entrada em alumínio TopComfort
Construção da porta

80
 m

m

Os visores em toda a área permitem uma entrada máxima  
de luz e tanto são recomendadas para habitações 
unifamiliares como para entradas de casa em edifícios  
com vários apartamentos. A vasta seleção de visores 
oferece ainda possibilidades individuais aquando  
da configuração da porta. A construção TopComfort 
convence devido às inúmeras vantagens:

[ 1 ] Perfil do batente em alumínio  
com separação térmica

[ 2 ] Aro de porta em alumínio 80 mm  
com separação térmica

[ 3 ] Nível duplo de vedação com uma 
vedação a toda a volta completa

[ 4 ] Vidro triplo com proteção térmica 
(vidro com proteção térmica)  
com vidro de segurança 8 mm  
interior e exterior

Bom
isolamento térmico

Valor UD até 
1,6 W/ (m²·K)

Ensaiado pelo IFT Rosenheim
Dimensão da porta 1100 × 2100 mm

Ilustração no tamanho original
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Conforto e estilo combinados de forma convincente
Para a porta de entrada TopComfort existem à sua disposição, opcionalmente,  
oito variantes de puxador exclusivos.

92-2
Aço inox 
escovado

27-1
Material sintético 
branco

14-1
Aço inox com peça 
central decorativa

14-2
Aço inox mate 
escovado

Modelo 100 em branco tráfego mate, RAL 9016 Modelo 101 em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo 100
Puxador com botão 54,  
vidro decorativo Mastercarré, 
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro 
decorativo, vidro triplo com 
proteção térmica

Modelo de porta
 ● TopComfort

Valor UD até 1,6 W/ (m²·K)*

Modelo 101
Puxador com botão 54,  
vidro decorativo Mastercarré, 
vidro triplo com proteção térmica

Peça lateral
Preenchimento do vidro 
decorativo, vidro triplo com 
proteção térmica

Modelo de porta
 ● TopComfort

Valor UD até 1,6 W/ (m²·K)*

* Dimensão da porta 1230 × 2180 mm

Opcional sem acréscimo de preço Opcional mediante acréscimo de preço

38-2
Aço inox mate 
escovado

38-1
Aço inox  
com peça central 
decorativa

81-1
Latão polido

29-1
Latão maciço, 
azulado 49



Modelo dos vidros MG 111
Centro com 7 faixas mate, 
interior Parsol cinzento,  
mate com faixas transparentes

Peça lateral MG 111
Centro com 7 faixas mate, 
interior Parsol cinzento,  
mate com faixas transparentes

Modelo dos vidros MG 112
exterior mate  
com retângulo transparente, 
interior Micrograin  
(Madras basic)

Peça lateral MG 112
Micrograin (Madras basic)

Modelo dos vidros MG 113
exterior com 25 faixas mate, 
centro Stopsol cinzento,  
com faixas mate

Peça lateral MG 113
exterior com 25 faixas mate, 
centro Stopsol cinzento,  
com faixas mate

Modelo dos vidros MG 111
Perfil da porta na cor preferencial cinzento 
antracite mate, RAL 7016

Modelo dos vidros MG 112
Perfil da porta na tonalidade CH 607 da Hörmann

Modelo dos vidros MG 114
Perfil da porta na cor preferencial  
alumínio branco sedoso, RAL 9006

Modelo dos vidros MG 115
Perfil da porta na cor preferencial  
cinzento xisto mate, RAL 7015

Modelos de visor
Para portas de entrada TopComfort modelo 100 / 101, peças laterais e clarabóias
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Modelo dos vidros MG 114
exterior mate  
com 4 círculos transparentes  
e 8 faixas transparentes,  
interior Stopsol cinzento  
com 4 semicírculos mate

Peça lateral MG 114
exterior mate  
com 4 círculos transparentes

Modelo dos vidros MG 115
exterior mate  
com retângulo transparente, 
interior decoração 553 mate 
com 5 retângulos transparentes 
e 6 retângulos ligeiramente mate

Peça lateral MG 115
exterior mate  
com 5 círculos transparentes

Modelo dos vidros MG 116
exterior com retângulos mate, 
interior Reflo com crescente mate  
e 8 faixas mate

Peça lateral MG 116
exterior mate  
com 8 círculos transparentes

Modelo dos vidros MG 117 
 NOVO

exterior mate  
com 9 faixas transparentes, 
interior Parsol cinzento mate 
com 9 faixas transparentes

Peça lateral MG 116
exterior mate  
com 9 faixas transparentes, 
interior Parsol cinzento mate

Modelo dos vidros MG 113
Perfil da porta em branco tráfego mate, RAL 9016

Modelo dos vidros MG 116
Perfil da porta na tonalidade CH 703 da Hörmann

Modelo dos vidros MG 117  NOVO
Perfil da porta em branco tráfego mate, RAL 9016

Com vidro triplo  
com proteção térmica

Pormenor do modelo dos vidros MG 113
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Porta de entrada  
com uma peça lateral

Porta de entrada  
com clarabóia

Porta de entrada  
com duas peças laterais

Porta de entrada  
com duas peças laterais e clarabóia

Organizar entradas –  
com peças laterais e clarabóias
Para uma entrada de casa representativa,  
pode configurar individualmente qualquer 
modelo de porta ThermoSafe ilustrado com 
peças laterais e clarabóias ou qualquer modelo 
de porta ThermoCarbon com peças laterais. 
Poderá desfrutar da agradável e atrativa imagem 
de conjunto durante muito tempo.

Receção agradável
Mais entrada de luz no corredor da casa devido a peças laterais e clarabóias

Modelo 75 ThermoSafe
na cor preferencial cinzento janela mate, RAL 7040,  
com peças laterais
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Modelo 100 TopComfort com peças laterais e dispositivo de caixas de correio

Para 1 habitação

Para 3 habitações Para 5 habitações

Ideal para habitações plurifamiliares: peças 
laterais com dispositivos de caixa de correio
Dependendo das exigências e da dimensão da área habitacional,  
a Hörmann oferece-lhe o respetivo dispositivo de caixa de correio. 
Todos os dispositivos de caixa de correio e ranhuras do correio  
são fornecidos com interruptor de campainha, interruptor de luz  
e filtro de conversação, respetivamente com viseira em aço inox  
de alta qualidade e placa de preenchimento de painéis em alumínio 
isolada termicamente – para a simples montagem sem trabalhos  
de alvenaria dispendiosos.
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Visores individuais, de acordo com os seus desejos
Assim a porta de entrada torna-se o seu cartão de visita

Visores individuais para porta, peças laterais e clarabóias
Cada vidro tem um efeito próprio dependendo da cor, da estrutura e do tratamento. Por essa razão pode selecionar,  
de acordo com o seu desejo e as suas preferências pessoais, um outro tipo de vidro para a sua nova porta de entrada  
da Hörmann para além dos vidros por nós propostos nas ilustrações do catálogo ou adaptar as suas peças laterais  
e clarabóias com visores individuais ou vidros à sua porta de entrada. Do lado direito, encontra um resumo dos tipos  
de vidro mais populares. O seu vendedor especializado informá-lo-á sobre o prazo de entrega e o preço.
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Float transparente / Float mate Satinato

Pave branco Parsol cinzento / Parsol cinzento mate

Decorativo 504 Decorativo 553

Stopsol cinzento / Stopsol cinzento mate

Mastercarré

Chinchilla

Micrograin (Madras basic) Reflo / Reflo mate Madras silk, aderente
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Grande variedade de cores para si
Para que a porta de entrada se adapte à sua casa

Modelo 860 ThermoSafe
na cor preferencial vermelho rubi mate, RAL 3003, com peças laterais e clarabóias em cinzento janela mate, RAL 704056



Opte entre  
16 económicas cores 
preferenciais ou entre  
inúmeras cores RAL
Para a conceção de cor da sua nova porta  
de entrada encontram-se em aberto todas  
as possibilidades: pode optar pelo sobretudo 
económico branco tráfego mate, RAL 9016  
ou entre 16 cores preferenciais (ver lado 
esquerdo) a um preço atrativo. Por fim pode 
naturalmente obter a sua porta em todas  
as outras tonalidades RAL. Se solicitado, 
poderá receber inúmeras cores de sinalização  
e cores com efeito pérola. Desta forma, 
encontrará na Hörmann a porta, que se ajusta 
na precisão à sua casa.

Conceba a sua porta a nível  
de cor, no exterior e no interior, 
de acordo com o seu desejo
Exterior e interior branco
As portas de entrada da Hörmann são,  
de série, em branco tráfego mate, RAL 9016 
e são lacadas por via de pulverização mate  
no lado interior e exterior.

Exterior colorido, interior branco
As portas de entrada nas 16 cores 
preferenciais (ver lado esquerdo) da Hörmann 
apresentam, no lado exterior, a cor preferencial 
e no, lado interior, de série branco tráfego mate, 
RAL 9016, lacagem por via de pulverização.

Exterior e interior na cor à escolha
A pedido, também podemos fornecer a sua porta 
de entrada com lacagem de ambos os lados, 
também são possíveis combinações variáveis, 
p. ex. exterior vermelho rubi e interior  
cinzento xisto.

Em portas de entrada em alumínio devem ser evitadas  
cores escuras com alinhamento em relação ao sol,  
uma vez que a flexão do batente pode limitar a capacidade  
de funcionamento e a estanquidade da porta.

Castanho terra mate, RAL 8028

Cinzento xisto mate, RAL 7015

Tonalidade CH 703 da Hörmann antracite, 
estruturado

Cinzento antracite, RAL 7016, estruturado

Cinzento quartzo, RAL 7039, estruturado

Alumínio cinzento, RAL 9007, estruturado

Branco creme, RAL 9001, estruturado

Cinzento pedra, RAL 7030, estruturado

Tonalidade CH 607 da Hörmann  
cores acastanhadas, estruturadas

Alumínio branco sedoso, RAL 9006Branco tráfego altamente brilhante, 
RAL 9016

Cinzento janela mate, RAL 7040

Cinzento antracite mate, RAL 7016

Verde musgo mate, RAL 6005

Vermelho rubi mate, RAL 3003

Verde-abeto mate, RAL 6009

Superfícies estruturadas  NOVO

Superfícies mate, seda e de alto brilho
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Tudo sob controle
Com design de acordo com o seu desejo

Puxador em alumínio Rondo em 
branco tráfego mate, RAL 9016

Puxador em aço inox Okto

Puxador em aço inox Caro

Elegantes trincos interiores
Todas as portas ThermoSafe encontram-se 
equipadas com o trinco interior em alumínio 
Rondo em branco tráfego mate, RAL 9016, 
esmaltado. Opcionalmente também o pode  
obter em aço inox ou numa cor RAL à escolha. 
Os puxadores em aço inox Caro e Okto estão 
disponíveis, se assim o desejar.

As portas ThermoCarbon encontram-se 
equipadas, de série, com o puxador  
em aço inox Caro.

Puxadores exteriores ajustados
Qualquer porta de entrada já se encontra equipada com um puxador 
que se adapta ao modelo. A pedido, pode equipar inúmeras portas 
com um puxador individual. O seu vendedor especializado informá-
lo-á sobre as inúmeras possibilidades, o prazo de entrega e o preço.
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Combinações de cor individuais
Nos exclusivos modelos de porta de entrada ThermoCarbon, pode combinar, individualmente, o puxador nivelado  
à superfície e a reentrância na porta na zona do puxador à cor da sua porta de entrada ou à cor da aplicação.

Modelo 300
em branco tráfego 
mate, RAL 9016, 
puxador em 
branco tráfego 
mate, RAL 9016  
e reentrância  
na porta na zona 
do puxador  
à cor da porta

Modelo 301
na tonalidade 
CH 703 da 
Hörmann, 
aplicação  
em alumínio  
na cor preferencial 
vermelho rubi 
mate, RAL 3003, 
puxador na cor 
preferencial 
vermelho rubi 
mate, RAL 3003  
e reentrância  
na porta na zona 
do puxador  
à cor da porta

Modelo 300
na cor preferencial 
cinzento xisto 
mate, RAL 7015, 
puxador em 
alumínio branco 
RAL 9006, 
reentrância  
na porta na zona 
do puxador à cor 
da porta alumínio 
branco sedoso, 
RAL 9006

Combinações de cor opcionais para os modelos 300, 301, 302, 312

Modelo 304
em branco tráfego 
mate, RAL 9016, 
puxador em aço 
inox, reentrância 
na porta na zona 
do puxador  
na cor preferencial 
alumínio branco 
sedoso, RAL 9006

Modelo 305
na tonalidade 
CH 703 da 
Hörmann, 
aplicação  
em alumínio  
na cor preferencial 
alumínio branco 
sedoso, RAL 9006, 
puxador em aço 
inox, reentrância 
na porta na zona 
do puxador  
à cor da porta

Modelo 305
na cor preferencial 
cinzento xisto 
mate, RAL 7015, 
aplicação em 
alumínio na cor 
preferencial 
alumínio branco 
sedoso, RAL 9006, 
puxador em aço 
inox, reentrância 
na porta na zona 
do puxador  
na cor preferencial 
alumínio branco 
sedoso, RAL 9006

Combinações de cor opcionais para os modelos 304, 305, 306, 314

Modelo 308
em branco tráfego 
mate, RAL 9016, 
puxador  
e reentrância  
na porta na zona  
do puxador  
em branco tráfego 
mate, RAL 9016

Modelo 308
na tonalidade 
CH 703 da 
Hörmann, puxador 
e reentrância  
na porta na zona 
do puxador  
na cor preferencial 
vermelho rubi mate, 
RAL 3003

Modelo 308
na cor preferencial 
cinzento xisto 
mate, RAL 7015, 
puxador em 
alumínio branco 
sedoso, RAL 9006, 
reentrância  
na porta na zona 
do puxador  
à cor da porta

Combinações de cor opcionais para o modelo 308
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Pode contar com esta segurança
As portas de entrada da Hörmann oferecem, de série, elevada proteção para a sua casa

Segurança comprovada  
significa bem-estar
É bom saber, a segurança comprovada das portas  
de entrada da Hörmann mantêm-se, as designações  
são novas: em vez de “WK” para “classe de resistência” 
aparece agora a designação “RC” para “Resistance 
Class”. As exigências dos ensaios ainda ficaram mais 
rigorosas. Verifica-se, quanto tempo é que um potencial 
assaltante necessita para entrar numa casa e quais  
as ferramentas que utiliza. Aliás, a proteção contra  
a intrusão cuidadosamente testada também  
é recomendada pelos gabinetes de apoio administrativo 
da investigação criminal. Para mais informações consulte:  
www.einbruchschutz.polizei-beratung.de

Segurança com a maior qualidade
Segurança máxima não significa que o aspeto vai sofrer 
com isso. Os modelos RC opcionais incluem um modelo 
de porta à prova de intrusão sobretudo com visores  
de segurança especiais. O equipamento de segurança 
adicional não é visível na porta. Isto é qualidade  
de marca da Hörmann!

Protegidas da melhor forma com equipamento de série e equipamento adicional
Quanto ao tema da segurança, pode confiar na elevada qualidade das portas de entrada da Hörmann.  
Todas as portas dispõem de série de bloqueio múltiplo e podem ser reequipadas opcionalmente.  
As portas ThermoSafe e ThermoCarbon, as peças laterais e as clarabóias* podem ser equipadas  
com equipamentos RC à prova de intrusão, se solicitado.

Opcionalmente para  
todas as portas de entrada 
ThermoCarbon, ThermoSafe 
e TopComfort, peças 
laterais e clarabóias*

Opcionalmente para  
todas as portas de entrada 
ThermoSafe e ThermoCarbon, 
peças laterais e clarabóias*

Disponível a partir  
do Outono de 2014

Opcionalmente para  
todas as portas  
de entrada  
ThermoCarbon

Disponível a partir  
do Inverno de 2014

* Clarabóias apenas no modelo ThermoSafe

RC 4
Segurança 

comprovada

RC 2
Segurança 

comprovada

RC 3
Segurança 

comprovada
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Certamente bem equipadas
Variantes de fechaduras automáticas para mais segurança e conforto

Fechadura automática S5 Automatik
Para portas de entrada ThermoSafe com bloqueio em 5 pontos

A fechadura com ferrolho, trinco e autobloqueio mecânico  
é fornecida opcionalmente sem acréscimo de preço para  
a sua porta de entrada ThermoSafe: quando a porta é fechada,  
os 4 ferrolhos engatem automaticamente e fecham a porta  
de entrada de uma forma segura. Para além disso, a porta ainda 
pode ser equipada com um outro ferrolho por cima da fechadura.

Fechadura automática S7 Automatik
Para portas de entrada ThermoCarbon com bloqueio em 7 pontos

Todas as portas de entrada ThermoCarbon podem ser equipadas 
opcionalmente sem acréscimo de preço com uma fechadura  
com ferrolho e trinco com 7 ferrolhos, que engatam automaticamente 
aquando do fecho da porta. Por cima da fechadura, a porta ainda 
pode ser equipada com um outro ferrolho.

Fechadura automática S5 / S7 Comfort Connect
Na fechadura S5 / S7 Comfort Connect, a porta de entrada  
é bloqueada automaticamente como na S5 / S7 Automatik através  
de um ferrolho. Um motor elétrico adicional permite o desbloqueio  
da porta através de elementos de comando externos, como p. ex. 
digitalização de dedos, teclado codificado ou emissor (ver página  
do lado direito). Com a inovadora calha de contacto HOE Connect 
são transmitidos sem fios, os sinais de corrente e dados do aro  
da porta para a folha da porta. A vantagem: já não existem cabos! 
Para as portas de entrada ThermoSafe, também recebe a fechadura 
S5 Comfort, com a qual são transmitidos os sinais de corrente  
e dados através de um cabo no batente da porta, do aro da porta 
para a folha da porta.

A fechadura automática S5 / S7 Comfort Connect está preparada 
para a ligação a um interruptor ou a um intercomunicador existente. 
Assim, pode abrir comodamente a sua porta de entrada através  
da pressão de um botão, p. ex. a partir do piso superior.  
Esta variante também se adequa a habitações plurifamiliares.

S5 / S7 Conforto – Abertura da porta 
através da pressão de teclas

Muito prático: HOE Connect
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[ 1 ] [ 2 ]

S5 / S7 Digital – Abertura de porta com a sua impressão digital

S5 / S7 Código – Abertura de porta através da introdução de código

S5 / S7 Radiofrequência – Abertura de porta através  
da radiofrequência BiSecur (a ilustração mostra a combinação 
com fechadura automática S5 / S7 e código)

Para mais informações e outros acessórios  
de radiofrequência, consulte o catálogo 
“Automatismos para portões de garagem  
e de entrada”.

O emissor HSE 2 BS é fornecido 
de série, em portas de entrada 
ThermoSafe, com superfície  
de alto brilho preta [ 1 ] ou em 
portas de entrada ThermoCarbon  
com imagem Carbon [ 2 ].

Progressivamente maior conforto operacional
A fechadura automática S5 / S7 Comfort Connect também  
é fornecida noutros modelos de conforto com os quais pode 
desbloquear comodamente a sua porta de entrada através  
de uma impressão digital, da introdução de um código  
ou por radiofrequência. Naturalmente também pode continuar  
a abrir a sua porta de entrada com a chave.

Fechadura automática S5 / S7 digital
Abra a sua porta de entrada com a sua impressão digital.  
O leitor de impressões digitais reconhece até 100 impressões 
digitais e pode ser programado de forma simples sem computador.

Fechadura automática S5 / S7 por código
Introduza simplesmente o seu código de segurança pessoal e,  
desta forma, abre facilmente a sua porta de entrada pelo exterior.

Fechadura automática S5 / S7  
por radiofrequência 
Abre a sua porta de entrada de forma comoda e segura com  
o emissor HSE 2 BS. O sistema de radiofrequência BiSecur 
desenvolvido de novo e extremamente seguro garante-lhe,  
que nenhum estranho possa copiar o seu sinal de radiofrequência. 
Para além disso, com o mesmo emissor também pode acionar  
a sua porta de garagem ou de entrada da Hörmann.  
O acionamento por radiofrequência S5 / S7 também pode  
ser realizado adicionalmente para as variantes de conforto  
S5 / S7 digital e S5 código.

Portas de entrada ThermoSafe  
com fechadura automática em 5 pontos S5
Portas de entrada ThermoCarbon  
com fechadura automática em 7 pontos S7

DICA:
As fechaduras automáticas S5 / S7 são ensaiadas 
e certificadas, de acordo com a VDS.  
Isto significa o seguinte: as portas de entrada 
com autobloqueio estão, em caso de roubo, 
como bloqueadas e as suas reivindicações  
para com o seu seguro de habitação mantêm-se.

 Automatismos para portas  
 de garagem e portões de entrada
Soluções compatíveis de automatismo do nº 1 da Europa

BiSecur da Hörmann 
O moderno sistema de radiofrequência para automatismos 
de portas de garagem e portões de entrada
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Bem pensados: alpendres da Hörmann
Belo aspeto e proteção independentemente das condições atmosféricas

Modelo 105
Alpendre em aço inox,  
inclui vidro acrílico, 
dimensões 1600 × 900 mm 
(dimensões 2000 × 1000 mm).

Viseira lateral em aço inox,  
visor com vidro de segurança 
simples, altura 2000 mm, 
profundidade 900 mm
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Modelo 405
Alpendre em alumínio em branco tráfego RAL 9016, 
inclui vidro acrílico, dimensões 2000 × 1000 mm

Modelo 505
Alpendre em alumínio em branco tráfego RAL 9016, 
inclui vidro acrílico, dimensões 2000 × 1000 mm

Modelo 605
Alpendre em alumínio em branco tráfego RAL 9016, 
inclui vidro acrílico, dimensões 2000 × 1000 mm

Modelo 605
Alpendre em alumínio na tonalidade CH 703 da Hörmann, 
inclui vidro acrílico, dimensões 2000 × 1000 mm
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Hörmann: Compromisso de Qualidade

O grupo Hörmann como único fabricante no mercado internacional fornece  

todos os elementos de construção indispensáveis a partir de uma só fonte.  

São fabricados em fábricas altamente especializadas, de acordo com os  

mais recentes padrões técnicos. A rede de serviços e distribuição em toda  

a Europa e a presença na América e na China faz com que a Hörmann seja  

o seu parceiro internacionalmente forte no que diz respeito a elementos  

de construção de alta qualidade. Um compromisso de qualidade!

PORTAS DE GARAGEM

AUTOMATISMOS

PORTAS INDUSTRIAIS

SISTEMAS DE CARGA

PORTAS

AROS

Hörmann KG Amshausen, Alemanha

Hörmann KG Dissen, Alemanha

Hörmann KG Werne, Alemanha

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Alemanha

Hörmann KG Eckelhausen, Alemanha

Hörmann Genk NV, Bélgica

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Alemanha

Hörmann KG Freisen, Alemanha

Hörmann Alkmaar B.V., Países Baixos

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Alemanha

Hörmann KG Ichtershausen, Alemanha

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polónia

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann Portugal, Lda

Centro Empresarial Sintra – Estoril VII, C1
Rua da Tapada Nova – Linhó
2710-297 Sintra
Tel.: 21 910 88 30
E-mail: info@hormann.pt
Internet: www.hormann.pt
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