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Kombinasjonsdør MZ Thermo /
Sikkerhetsdør KSI Thermo
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Det er enkelt å spare energi med U-verdier på inntil 1,2 W/(m²·K)
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En 30 % bedre varmeisolering for ditt oppvarmede hobbyrom eller kjellerinngangen.

Dørblad
Det 46 mm tykke dørbladet har,
takket være brutt kuldebro og
PU-skumfylling, en fremragende
varmeisolering.

Karm
Også den 60 mm aluminiumskarmen i rettvinklet utførelse
sørger med sin brutte kuldebro for en god varmeisolering.

* opptil 30 % bedre varmeisolering sammenlignet
med en tradisjonell kombinasjons- / sikkerhetsdør

Terskel
En 20 mm høy terskel i aluminium-kunststoff
med brutt kuldebro og dobbelt tetningsnivå
reduserer varmetapet.

Garantert sikker varmeisolering

Merkekvalitet som sparer energi og kostnader

Kombinasjonsdør MZ Thermo

MZ Thermo er tilgjengelig med glatt dørblad
eller med vindu og splintsikkert glass.

Varmeisolering på høyt nivå
Med kombinasjonsdøren MZ Thermo sørger du for en varig
redusering av varmetapet. Dørbladet med PU-skumfylling,
karmen og terskelen har brutt kuldebro. Sammen med
doble pakninger på fire sider, er døren spesielt godt isolert
og har opptil 30 % bedre isolasjonsevne enn en vanlig
kombinasjonsdør. Derfor egner den seg spesielt godt
som ytterdør for:
Kjeller
Oppvarmede tilbygg
• Garasjer med tilgang til huset
• Verksteder og hobbyrom
•
•

Gode verdier

for hjemmet ditt:
TPS 011: UD = 1,2 W/( m²·K)
TPS 021: UD = 1,4 W/( m²·K)

TPS 011

RC
2
Sikker som en ytterdør
Sertifisert
sikkerhet
For ytterdører har innbruddssikkerhet topp
prioritet. Sikkerhetsdøren KSI Thermo fra
Hörmann oppfyller med sitt spesielle utstyr
sikkerhetskrav i klasse RC 2 (tidligere WK 2). Dessuten
har den de samme varmeisolerende egenskaper som
MZ Thermo. Den er derfor egnet som innbruddshemmende
og varmeisolerende ytterdør for:
Kjeller
Oppvarmede tilbygg
• Garasjer med tilgang til huset
•
•

En lav U-verdi lønner seg:
UD = 1,2 W/( m²·K)

5-punkts sikkerhetslås
Du kan føle deg trygg i hjemmet:
2 koniske svingbolter sammen
med 2 ekstra sikringsbolter
og 1 låsebolt smekker inn
i låseplatene i karmen
og holder døren godt
på plass. Med softlock-falle
for stille lukking av døren.
Sikring av hengselsiden
KSI Thermo er på hengselsiden
utstyrt med tre ekstra
sikringsbolter slik at det
er praktisk talt umulig
å løfte døren av hengslene.
3D-hengsler
De stabile tredimensjonalt
justerbare hengslene i to deler
garanterer en enkel og sikker
bruk av døren.
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Sikkerhetsdør KSI Thermo
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