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Odpowiedzialność od pokoleń
Nasze rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki 

budowlanej, przez co czujemy się zobowiązani wobec wcześniejszych, obecnych i przyszłych 

pokoleń. Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo 

ważna – w trosce o nie projektujemy innowacyjne rozwiązania związane z produkcją wyrobów

zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentną ochroną środowiska.
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Tylko w firmie Hörmann

„DOBRĄ MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ”

August Hörmann 

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem 

i gwarancją najwyższej jakości. To sprawia, że jest ona liderem 

branży stolarki budowlanej w Europie. Bardzo rozbudowana 

międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann 

solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość 

nie dopuszcza żadnych kompromisów.

DOMKI OGRODOWE I STOJAKI NA DREWNO W 100% 

NEUTRALNE DLA KLIMATU.  Firma Hörmann jest przykładem 

dla innych. Do produkcji w Niemczech wykorzystujemy energię 

elektryczną pochodzącą całkowicie ze źródeł odnawialnych.

W połączeniu z inteligentnym i certyfikowanym systemem 

zarządzania energią, procedurą przesyłania informacji pocztą 

bez wpływu na emisję CO2 oraz recyklingiem surowców wtórnych 

firma ogranicza rocznie emisję ponad 40000 t CO2. Dodatkowo 

100% nieuniknionych emisji związanych z produkcją naszych 

domków ogrodowych i stojaków na drewno kompensujemy 

poprzez promowanie projektów zalesiania we współpracy 

z ClimatePartner. Dlatego wszystkie domki ogrodowe i stojaki 

na drewno są oznakowane etykietą „neutralne dla klimatu”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.hormann.pl/przedsiebiorstwo/srodowisko
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Made in Germany

Niemiecka jakość marki
Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy 

stolarki budowlanej od jednego producenta. Produkowane są one w wysoko 

wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. 

Ponadto nasi pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów,

udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań.

W ten sposób powstają na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.
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GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI.  Wszystkie istotne 

komponenty domków ogrodowych i stojaków na drewno  

są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann.  

Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, 

co – w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia 

jakości – pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości marki 

Hörmann. Dzięki temu na wszystkie domki ogrodowe i stojaki  

na drewno kominkowe „Berry” udzielamy 20 lat gwarancji.

* Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl

BEZPIECZEŃSTWO DLA CAŁEJ RODZINY.  Domki ogrodowe 

i stojaki na drewno oferowane przez firmę Hörmann charakteryzują 

się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Produkowane są z blachy 

stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Nie mają 

ostrych krawędzi i są wyposażone w wysokiej jakości drzwi, zamki 

i zawiasy. To gwarancja bezpieczeństwa dla Państwa i innych 

członków rodziny.

20 lat 
gwarancji *
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Decydujące zalety domków ogrodowych 
i stojaków na drewno z metalu
Metalowe domki ogrodowe czy stojaki na drewno kominkowe mają wiele zalet  

w porównaniu do ich odpowiedników z drewna. Przede wszystkim są niepalne  

i nie wypaczają się. Ocynkowana ogniowo blacha stalowa sprawia, że nie wymagają  

częstej konserwacji, a także są odporne na działanie warunków atmosferycznych  

i nie pokrywają się pleśnią. Stal użyta do ich produkcji składa się w 25% z materiałów 

pochodzących z recyklingu. Domki ogrodowe i stojaki na drewno kominkowe nadają  

się w 100% do ponownego wykorzystania.
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Tylko w firmie Hörmann

STABILNA KONSTRUKCJA.  Dobrą stabilność domków 

ogrodowych zapewnia stalowa konstrukcja ramowa i grubszy 

materiał niż inne zwykle dostępne na rynku (do 1,5 mm). 

Wszystkie śruby i zawiasy są ocynkowane, co chroni je przed 

utlenianiem. Domki ogrodowe są standardowo wyposażone 

w niezawodne zamki drzwiowe i wysokiej jakości zawiasy.  

W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa 

przechowywanych przedmiotów (np. rowerów elektrycznych) 

można wyposażyć drzwi w zamek z wkładką patentową.

NIEZALEŻNIE OD POGODY.  Przy zamkniętych drzwiach 

i zakotwieniu w fundamencie domki ogrodowe firmy Hörmann 

wytrzymują obciążenie wiatrem wiejącym z prędkością nawet 

do 150 km/h i obciążenie śniegiem wynoszące 150 kg/m².

Mocowanie profili aluminiowej ramy podłogowej do płyt chodnikowych (przykład zakotwienia)

STRONA TYTUŁOWA. 
Domek ogrodowy „Berry” Classic 
dach jednospadowy, kolor RAL 5014 (gołębi),
wielkość: typ 1, wersja 2-skrzydłowa

STRONA 2. 
Domek ogrodowy „Berry” Modern 
dach jednospadowy, kolor RAL 7016 (antracytowy), 
wielkość: typ 2, wersja 1-skrzydłowa

Z LEWEJ. 
Domek ogrodowy „Berry” Classic  
dach jednospadowy, kolor RAL 3004 (czerwony),
wielkość: typ 2, wersja 2-skrzydłowa

standardowo z aluminiową ramą podłogową: 
dla ochrony przed korozją i zapewnienia 
stabilności
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Z miłości do detali
Wszystkie domki ogrodowe i stojaki na drewno firmy Hörmann są konstruowane 

z dbałością o każdy detal pod kątem codziennego użytkowania. Ze względu  

na wysoką jakość wykonania oraz odporność domków ogrodowych i stojaków 

na drewno na odkształcenia nic nie zakłóci radości z ich użytkowania.  

Ciesz się dużą ilością miejsca na przechowywanie i komfortem dopasowanym  

w najdrobniejszych szczegółach.
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Tylko w firmie Hörmann

Tylko w firmie Hörmann

szybki i łatwy montaż

Zawiasy w kolorze pasującym do domku

U GÓRY. 
Domek ogrodowy ,,Berry" z dachem dwuspadowym,
wielkość: typ 2, wersja 1-skrzydłowa

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ.

Wszystkie domki ogrodowe i stojaki na drewno 

firmy Hörmann charakteryzują się maksymalnym 

stopniem prefabrykacji. W zestawie znajdują się 

też odpowiednie narzędzia, które umożliwią 

Państwu łatwy i szybki montaż.

DOKŁADNIE DOPASOWANE. 

Domki ogrodowe i stojaki na drewno można  

ze sobą zestawiać w taki sposób, aby tworzyły 

wizualnie spójną całość. Stojaki na drewno idealnie 

pasują wysokością do domków ogrodowych.

➔  Wszystkie informacje o stojakach na drewno 

kominkowe znajdą Państwo od strony 24. 

Firma Hörmann dostarcza zawiasy drzwiowe 

w kolorze pasującym do domku. 

BLOKOWANIE OTWARTYCH DRZWI. 

Dostępny standardowo ogranicznik otwarcia 

uniemożliwia niekontrolowane uderzanie drzwi 

o domek. Dostępne opcjonalnie sprężyny 

gazowe łagodnie wyhamowują drzwi, 

umożliwiają ich automatyczne zamknięcie 

lub utrzymanie w otwartym położeniu. 

Domki ogrodowe z 2-skrzydłowymi drzwiami 

są wyposażone w mechanizm blokady.
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14 INSPIRACJE | DOMKI OGRODOWE „BERRY” MODERN Z DACHEM JEDNOSPADOWYM
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STRONA 14 / 15. RAL 7016 (antracytowy), wielkość: typ 1, 
wersja 2-skrzydłowa

Z PRAWEJ. RAL 6013 (zielony trzcinowy), wielkość: typ 2, 
wersja 1-skrzydłowa

U DOŁU. Akcesoria: uchwyt na rowery

Wzór Modern  
z dachem  
jednospadowym
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ESTETYCZNE I KOMFORTOWE.  Szerokie segmenty decydują 

o eleganckim wyglądzie domku ogrodowego „Berry” Modern 

z dachem jednospadowym. Świetlik ze szkła akrylowego zapewnia 

dostęp dziennego światła. Wysokiej jakości materiały sprawiają, 

że domek ogrodowy firmy Hörmann jest bardzo trwały.

➔ Wszystkie wzory i informacje szczegółowe znajdą Państwo 

od strony 30.
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ZALECAMY.  Dla zapewnienia kontrolowanego otwierania 

i zamykania wszystkie drzwi można wyposażyć w opcjonalne 

sprężyny gazowe, które łagodnie wyhamowują i umożliwiają ich 

automatyczne zamknięcie lub utrzymanie w otwartym położeniu. 

To ogromne ułatwienie podczas wstawiania i wyjmowania 

przedmiotów z domku!

➔ Pozostałe akcesoria znajdą Państwo od strony 40.
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Z LEWEJ. RAL 9007 (szare aluminium), 
wielkość: typ 3, 
wersja 2-skrzydłowa

U DOŁU. Akcesoria: mechaniczna blokada 
drzwi ze sprężyną gazową

Wzór Modern  
z dachem dwuspadowym

19



Wzór Classic  
z dachem jednospadowym

PONADCZASOWE I STYLOWE.  Domek ogrodowy „Berry” 

Classic z dachem jednospadowym wyróżniają wąskie, pionowe 

segmenty – wzornictwo będące ponadczasowym połączeniem 

stylu i formy. Świetlik ze szkła akrylowego zapewnia dostęp 

dziennego światła.

➔ Wszystkie wzory i informacje szczegółowe znajdą Państwo 

od strony 30.
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Z LEWEJ. RAL 7039 (szary kwarcowy), 
wielkość: typ 1, wersja 2-skrzydłowa

U GÓRY Z PRAWEJ. RAL 5014 (gołębi),
wielkość: typ 1, wersja 2-skrzydłowa,
z opcjonalną magnetyczną lampą 
LED wykonaną z aluminium

U DOŁU Z PRAWEJ. Akcesoria: kratka 
na pnącza
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AKCESORIA. Domki ogrodowe oferowane w trzech wymiarach

zapewniają dostateczną powierzchnię na przechowywanie różnych 

przedmiotów. Od narzędzi ogrodniczych po rowery – na wszystko 

znajdzie się miejsce. Duży wybór akcesoriów, takich jak półki, 

składane stoliki czy uchwyty na rowery, ułatwia porządkowanie 

przestrzeni.

➔ Pozostałe akcesoria znajdą Państwo od strony 40.

22 INSPIRACJE | DOMKI OGRODOWE „BERRY” CLASSIC Z DACHEM DWUSPADOWYM



Z LEWEJ. RAL 7040 (szary), 
wielkość: typ 2, wersja 2-skrzydłowa 

U DOŁU Z LEWEJ. Akcesoria: rura spustowa w kolorze domku

U DOŁU Z PRAWEJ. Akcesoria: zewnętrzny najazd progowy

Wzór Classic
z dachem 
dwuspadowym
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24 INSPIRACJE | STOJKI NA DREWNO KOMINKOWE „BERRY”, CLASSIC
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STRONA 24 / 25.  
RAL 7039 (szary kwarcowy), 
wielkość: typ 2,  
z usztywnieniem krzyżowym, 
wzór Classic

U GÓRY Z PRAWEJ.  
RAL 7016 (antracytowy), 
wielkość: typ 1,  
z tylną ścianką

Wzór Modern
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OSŁONIĘTE I ZAWSZE POD RĘKĄ. Stojak na drewno kominkowe 

„Berry”, model Modern, wykonany z ocynkowanej ogniowo i odpornej  

na odkształcenia blachy stalowej niemal nie wymaga konserwacji. 

Ten praktyczny stojak jest oferowany w dwóch wzorach i dwóch 

wymiarach. Przechowywane w nim drewno kominkowe jest doskonale 

osłonięte przed wpływem warunków atmosferycznych.

Dostępny standardowo z usztywnieniem krzyżowym lub opcjonalnie 

z tylną ścianką

➔  Więcej informacji znajdą Państwo od strony 30.
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WIELE KOLORÓW DO WYBORU.   Poza wzorami Classic i Modern 

oferujemy stojaki „Berry” w dziewięciu kolorach standardowych,

z powierzchnią dekoracyjną Golden Oak i opcjonalnie w dowolnym 

kolorze RAL do wyboru. Stojaki na drewno można optymalnie 

zestawiać z domkami ogrodowymi „Berry” nie tylko pod względem 

koloru, ale też wysokości. Latem stojak może służyć do chowania 

mebli ogrodowych, grilla lub narzędzi ogrodniczych.

➔ Wszystkie opcje kolorystyczne znajdą Państwo na stronie 38.
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Wzór Classic

Z LEWEJ. RAL 5014 gołębi,
wielkość: typ 1, z tylną ścianką

29
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Domki ogrodowe „Berry” z dachem jednospadowym
Wzory i typy

Wszystkie domki ogrodowe „Berry” 
można opcjonalnie wyposażyć 
w drzwi 2-skrzydłowe dla uzyskania 
większej szerokości przejścia.

PrzeszkleniaDrzwi podwójne

 Wzór Modern
 Wzór Classic

Zalety

 • Światło dzienne wewnątrz domku 
zapewnione przez zintegrowany świetlik 
ze szkła akrylowego

 • Elegancki wydłużony dach 

 • Łatwy i szybki montaż zapewniony przez 
maksymalny stopień prefabrykacji

 • Stabilność zapewnia stalowa konstrukcja 
ramowa i materiał o dużej grubości

 • Cena obejmuje aluminiową ramę podłogową

 • Dwa różne wzory do wyboru: Classic 
i Modern 

 • Niemal nie wymaga konserwacji i jest odporny 
na działanie warunków atmosferycznych

 • Prawie niewidoczne połączenia na śruby

 • Komfortowa wysokość przejścia i szerokie 
drzwi 

 • Niezawodne zamki drzwiowe i wysokiej 
jakości zawiasy 

 • Brak ostrych krawędzi (bezpieczne dla dzieci)

 • Wyjątkowa trwałość i odporność 
na odkształcenia

 • Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej 
strony – dotyczy drzwi bez okien

Za dopłatą istnieje możliwość zamontowania 
przeszklonych elementów. Rama przeszklenia 
jest standardowo wykonana w kolorze białym. 
Opcjonalnie można zamówić ramy w kolorze 
RAL* pasującym do domku ogrodowego oraz 
w dowolnym kolorze wg palety RAL. 
* patrz strona 40
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Typ 1 Typ 2 Typ 3

Wymiary / dane techniczne

Wymiary zewnętrzne ścianek 
(szerokość × głębokość) 

2380 × 1078 mm 2380 × 2380 mm 3028 × 2380 mm

Wysokość całkowita z dachem 
jednospadowym

2286 mm 2323 mm 2323 mm

Kubatura brutto * 5,5 m³ 12,2 m³ 15,5 m³

Wymiary zewnętrzne z dachem 
jednospadowym
(szerokość × głębokość)

2479 × 1530 mm 2479 × 2834 mm 3127 × 2834 mm

Wymiary zewnętrzne ramy 
podłogowej
(szerokość × głębokość) 

2345 × 1043 mm 2345 × 2345 mm 2993 × 2345 mm

Wymiary zewnętrzne fundamentu
(szerokość × głębokość)

2445 × 1140 mm 2445 × 2445 mm 3090 × 2445 mm

Wysokość elementu 1980 mm 1980 mm 1980 mm

Szerokość przejścia
w drzwiach 1-skrzydłowych

969 mm 969 mm 954 mm

Szerokość przejścia
w drzwiach 2-skrzydłowych

1596 mm 1596 mm 1596 mm

Wysokość przejścia 1940 mm 1940 mm 1940 mm

Obciążenie wiatrowe 150 km/h 150 km/h 150 km/h

Obciążenie śniegiem 150 kg/m² 150 kg/m² 150 kg/m²

Możliwych 9 kolorów standardowych 
i kolory wg palety RAL do wyboru

Kolory standardowe

Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak 
możliwa tylko we wzorze Modern

* Należy sprawdzić w krajowych 
przepisach budowlanych.
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Domki ogrodowe „Berry” z dachem dwuspadowym
Wzory i typy

Przeszklenia

Wszystkie domki ogrodowe „Berry” 
można opcjonalnie wyposażyć 
w drzwi 2-skrzydłowe dla uzyskania 
większej szerokości przejścia.

Drzwi podwójne

Za dopłatą istnieje możliwość zamontowania 
przeszklonych elementów. Rama przeszklenia 
jest standardowo wykonana w kolorze białym. 
Opcjonalnie można zamówić ramy w kolorze 
RAL* pasującym do domku ogrodowego oraz 
w dowolnym kolorze wg palety RAL. 
* patrz strona 40

Zalety

 • Łatwy i szybki montaż zapewniony przez 
maksymalny stopień prefabrykacji

 • Stabilność zapewnia stalowa konstrukcja 
ramowa i materiał o dużej grubości

 • Cena obejmuje aluminiową ramę podłogową

 • Dwa różne wzory do wyboru: Classic 
i Modern

 • Niemal nie wymaga konserwacji i jest odporny 
na działanie warunków atmosferycznych 

 • Prawie niewidoczne połączenia na śruby

 • Komfortowa wysokość przejścia 
i szerokie drzwi 

 • Niezawodne zamki drzwiowe i wysokiej 
jakości zawiasy 

 • Brak ostrych krawędzi (bezpieczne dla dzieci)

 • Wyjątkowa trwałość i odporność 
na odkształcenia

 • Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej 
strony – dotyczy drzwi bez okien

 Wzór Modern
 Wzór Classic
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9 kolorów standardowych 
i kolory wg palety RAL do wyboru

Kolory standardowe

Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak 
możliwa tylko we wzorze Modern

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Wymiary / dane techniczne

Wymiary zewnętrzne ścianek 
(szerokość × głębokość) 

2380 × 1078 mm 2380 × 2380 mm 3028 × 2380 mm

Wysokość całkowita z dachem 
dwuspadowym

2160 mm 2160 mm 2194 mm

Kubatura brutto * 5,2 m³ 11,8 m³ 15,1 m³

Wymiary zewnętrzne z dachem 
dwuspadowym
(szerokość × głębokość)

2588 × 1213 mm 2588 × 2477 mm 3236 × 2477 mm

Wymiary zewnętrzne ramy 
podłogowej
(szerokość × głębokość) 

2345 × 1043 mm 2345 × 2345 mm 2993 × 2345 mm

Wymiary zewnętrzne fundamentu
(szerokość × głębokość)

2445 × 1140 mm 2445 × 2445 mm 3090 × 2445 mm

Wysokość elementu 1980 mm 1980 mm 1980 mm

Szerokość przejścia
w drzwiach 1-skrzydłowych

969 mm 969 mm 954 mm

Szerokość przejścia
w drzwiach 2-skrzydłowych

1596 mm 1596 mm 1596 mm

Wysokość przejścia 1940 mm 1940 mm 1940 mm

Obciążenie wiatrowe 150 km/h 150 km/h 150 km/h

Obciążenie śniegiem 150 kg/m² 150 kg/m² 150 kg/m²

* Należy sprawdzić w krajowych 
przepisach budowlanych.
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Usztywnienie krzyżowe i tylna ścianka

Wzór Classic ze standardowym 
usztywnieniem krzyżowym

Wzór Classic z opcjonalną 
tylną ścianką

Wzór Modern z opcjonalną 
tylną ścianką

Zalety

 • Możliwość układania drewna w dwóch 
rzędach, miejsce na maksymalnie 3 metry 
przestrzenne drewna ułożonego lub 
5 metrów przestrzennych nasypowych 

 • Możliwość dopasowanego dostawienia 
do domków ogrodowych „Berry”

 • Łatwy i szybki montaż zapewniony przez 
maksymalny stopień prefabrykacji

 • Stabilność zapewnia stalowa konstrukcja 
ramowa i materiał o dużej grubości

 • Dwa różne wzory do wyboru: Classic 
i Modern

 • Cena obejmuje aluminiową ramę podłogową

 • Niemal nie wymaga konserwacji i jest 
odporny na działanie warunków 
atmosferycznych 

 • Brak ostrych krawędzi (bezpieczne dla dzieci)

 • Wyjątkowa trwałość i odporność 
na odkształcenia

Stojaki na drewno kominkowe „Berry”
Wzory i typy

 Wzór Modern
 Wzór Classic

Tylna ścianka 
dostępna opcjonalnie

Stojaki na drewno kominkowe są w wersji standardowej 
otwarte, wyposażone w usztywnienie krzyżowe. W wersji 
opcjonalnej posiadają tylną ściankę. Uwaga: w obydwu 
wzorach stojaków stosowana jest tylna ścianka Classic.

36 DESIGN, WYPOSAŻENIE, AKCESORIA | STOJAKI NA DREWNO KOMINKOWE „BERRY”



Typ 1 Typ 2

Wymiary / dane techniczne

Wymiary zewnętrzne ramy podłogowej
(szerokość × głębokość) 

1195 × 807 mm 1782 × 807 mm

Wymiary zewnętrzne fundamentu
(szerokość × głębokość)

1300 × 910 mm 1882 × 910 mm

Wymiary wewnętrzne stojaka na drewno 
kominkowe 
(szerokość × głębokość)

1027 × 807 mm 1714 × 807 mm

Wymiary zewnętrzne stojaka na drewno 
kominkowe (szerokość × głębokość) 

1127 × 1025 mm 1814 × 1025 mm

Wysokość elementu 1780 mm 1780 mm

Wysokość całkowita 1980 mm 1980 mm

Kubatura (bez dachu) 1,5 m³ 2,3 m³

Przestrzenny metr drewna ułożonego ok. 2 metry przestrzenne ok. 3 metry przestrzenne

Metr przestrzenny nasypowy
ok. 3,5 metra przestrzennego  
nasypowego 

ok. 5 metrów przestrzennych 
nasypowych 

9 kolorów standardowych 
i kolory wg palety RAL do wyboru

Kolory standardowe

Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak 
możliwa tylko we wzorze Modern
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9 kolorów standardowych

Kolory i rodzaje oklein
Wybór należy do Państwa

Kolory standardowe

RAL 9006 białe aluminium

RAL 7040 szary

RAL 9007 szare aluminium

RAL 7039 szary kwarcowy

RAL 5014 gołębi

RAL 3004 purpurowy

RAL 6013 zielony trzcinowy

RAL 6005 ciemnozielony

RAL 7016 antracytowy

Powierzchnia dekoracyjna Decograin

Golden Oak: okleina dębowa w kolorze 
średniego brązu, z żółtozłotawym połyskiem 
(tylko do domków ogrodowych i stojaków 
na drewno kominkowe we wzorze Modern)

RAL do wyboru

Systemy przechowywania firmy Hörmann 
są dostępne za dopłatą we wszystkich 
kolorach wg palety RAL.

Uwaga:

Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak jest 
dostępna za dopłatą do domków ogrodowych 
i stojaków na drewno kominkowe we wzorze 
Modern. Domki ogrodowe i stojaki na drewno 
z tą powierzchnią są od wewnątrz wykonane 
w kolorze białym.

Powierzchnia dekoracyjna Decograin
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Tylko w firmie Hörmann

Tylko w firmie Hörmann
Warto dokonać porównania

 W komplecie z aluminiową ramą podłogową
W przeciwieństwie do zwykłych domków ogrodowych 
firma Hörmann oferuje aluminiową ramę podłogową 
w cenie domku ogrodowego i stojaka na drewno. 
Rama gwarantuje stabilność konstrukcji, chroni przed 
wpływem warunków atmosferycznych i korozją.

 RAL do wyboru
Domki ogrodowe i stojaki na drewno kominkowe 
firmy Hörmann są dostępne za dopłatą we wszystkich 
kolorach wg palety RAL.

 Grubość materiału do 1,5 mm
Dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa 
i trwałej jakości wykonujemy nasze systemy ze 
stabilnego materiału o grubości nawet 1,5 mm.

 Zawiasy drzwiowe w kolorze domku
Zawiasy w drzwiach domków ogrodowych 
firmy Hörmann są zawsze dostarczane 
w kolorze domku. Dlatego całość wygląda 
estetycznie i elegancko.

Szybki i łatwy montaż
Wszystkie domki ogrodowe i stojaki na drewno 
firmy Hörmann charakteryzują się maksymalnym 
stopniem prefabrykacji. W w zestawie znajdują się 
też odpowiednie narzędzia, dzięki czemu montaż 
jest szybki i nieskomplikowany.
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Akcesoria
Na zewnątrz

Najazd progowy (zewnętrzny)
Do 1-skrzydłowych domków ogrodowych: 1090 × 40 mm 
Do 2-skrzydłowych domków ogrodowych: 1720 × 40 mm

Najazd progowy (wewnętrzny)
Do 1-skrzydłowych domków ogrodowych: 
1090 × 58 mm 
Do 2-skrzydłowych domków ogrodowych: 
1720 × 58 mm 

Kratka na pnącza
Wielkość 1: 973 × 1950 mm
Wielkość 2: 2275 × 1950 mm

Komplet klamek ze stali nierdzewnej, 
wkładka patentowa nie wchodzi w skład 
zestawu

Mechaniczna blokada drzwi ze sprężyną 
gazową

Wpust dachowy, zestaw węży
średnica 25 mm, długość 1900 mm

Rura spustowa w kolorze domku
średnica 40 mm, długość 1936 mm

Wszystkie domki ogrodowe „Berry” można łatwo rozbudować o wewnętrzne i zewnętrzne elementy wyposażenia 
dopasowane do potrzeb klienta. Domek wyposażony w praktyczne, dobrane indywidualnie akcesoria staje 
się prawdziwym unikatem.

Przeszklone elementy z szybami z tworzywa 
sztucznego
Rama standardowo w kolorze białym *, 
opcjonalnie w kolorze domku, możliwe warianty 
ze szczeblinami 283 × 203 mm
* patrz strona 32 / 34

40 DESIGN, WYPOSAŻENIE, AKCESORIA | AKCESORIA



Akcesoria
Wewnątrz

Uchwyt na rower do 40 kg
Długość 1946 mm

Uchwyt na narzędzia
Szerokość 350 mm

Uchwyt na narzędzia ogrodnicze 
z zestawem krótkich szyn
Uchwyt na narzędzia ogrodnicze: 
szerokość 674 mm
Szyna krótka: długość 708 mm (2 sztuki)

Składany stolik w komplecie 
z zestawem długich szyn
Składany stolik: 700 × 591 mm
Szyna długa: długość 1946 mm (2 sztuki)

Półki regałowe z zestawem 
krótkich szyn
Półka: 674 × 240 mm (2 sztuki)
Szyna krótka: długość 708 mm (2 sztuki)

Półka narożna
622 × 622 mm

Aluminiowa magnetyczna lampa LED 
z czujnikiem ruchu
430 × 34 × 16 mm

Wskazówka:

Wymiary w mm
szerokość × głębokość × wysokość

Aluminiowa konstrukcja bazowa do płyty 
podłogowej
Do domków ogrodowych typ 1: 
2243 × 941 × 4 mm
Do domków ogrodowych typ 2:  
2243 × 2243 × 4 mm
Do domków ogrodowych typ 3:  
2891 × 2243 × 4 mm
Do stojaków na drewno kominkowe typ 1: 
1093 × 705 × 4 mm
Do stojaków na drewno kominkowe typ 2: 
1680 × 705 × 4 mm

Podłoga z aluminiowej blachy ryflowanej
Do domków ogrodowych typ 1:  
752 × 955 mm (3 sztuki)
Do domków ogrodowych typ 2:  
752 × 1128 mm (6 sztuki)
Do domków ogrodowych typ 3:  
726 × 1128 mm (8 sztuki)
Do stojaków na drewno kominkowe typ 1: 
554 × 720 mm (2 sztuki)
Do stojaków na drewno kominkowe typ 2: 
565 × 720 mm (3 sztuki)
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Maksymalny stopień prefabrykacji
Łatwy i nieskomplikowany montaż

Tylna ścianka:
3 części

Boczna ścianka:
1 część

Dach:
16 części

Aluminiowa rama 
podłogowa:
4 części

Przy pomocy dołączonego zestawu narzędzi 
montaż domków ogrodowych i stojaków 
na drewno firmy Hörmann wykonuje się łatwo
i szybko. Maksymalny stopień prefabrykacji 
i mniejsza liczba pojedynczych części pozwala
cały czas kontrolować postęp prac.
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Tylko w firmie Hörmann

Fundament
Stabilna podstawa

Dla zapewnienia pełnej stabilności i bezpiecznego 
montażu domku ogrodowego i stojaków na drewno 
kominkowe firmy Hörmann wymagane jest wykonanie 
poziomej podbudowy. Systemy przechowywania 
zakotwicza się i montuje na utwardzonej brukowanej, 
asfaltowej lub betonowej powierzchni o wymiarach 
odpowiadających co najmniej wymiarom domku 
ogrodowego. Podbudowę należy wykonać 
w zachowaniem poziomu, w przeciwnym razie 
mogą wystąpić ograniczenia dotyczące konstrukcji, 
funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Uwaga: stabilny fundament gwarantuje pełną 
funkcjonalność domku. Zalecamy wykonanie 
fundamentu ciągłego o wymiarach 25 × 80 cm, 
dzięki czemu domek ogrodowy wytrzyma obciążenie 
wiatrem wiejącym z prędkością do 150 km/h 
i obciążeine śniegiem nawet 150 kg/m².

Montaż i mocowanie aluminiowej ramy 
podłogowej do podbudowy, tutaj na przykładzie 
płyt kamiennych

  Usunąć warstwę darni na głębokości ok. 10 cm 
i wyrównać powierzchnię.

  Ułożyć płyty chodnikowe i wyrównać 
za pomocą poziomicy.

  Położyć aluminiową ramę podłogową.

  Przymocować do płyt chodnikowych  
za pomocą dołączonego zestawu kątowników 
(16 sztuk) i wkrętów.

Przód:
6 części

Boczna ścianka:
1 część

Domek ogrodowy „Berry” Classic z dachem dwuspadowym
Wielkość: typ 2, drzwi 1-skrzydłowe

standardowo z aluminiową ramą podłogową: 
dla ochrony przed korozją i zapewnienia 
stabilności
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Prezentowane domki ogrodowe i stojaki na drewno posiadają częściowo wyposażenie dodatkowe i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni 
i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.
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Poznajcie Państwo jakość produktów 
marki Hörmann do nowych  
i modernizowanych budynków

Z firmą Hörmann mogą Państwo realizować swoje najlepsze plany. 

Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią starannie 

dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów budownictwa.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. DRZWI ZEWNĘTRZNE. 

DRZWI POKOJOWE. DRZWI STALOWE. OŚCIEŻNICE.




