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Uniwersalna ościeżnica kątowa firmy Hörmann 
Nieograniczone możliwości montażu  
 
Szeroki wybór rozmaitych ościeżnic optymalnie 
pasujących do osadzanych drzwi oferuje firma Hörmann. 
Szybkie i łatwe osadzenie stalowych drzwi obiektowych OD 
tego producenta w różnych systemach ścian umożliwia 
uniwersalna ościeżnica kątowa. Dzięki opcjonalnym 
zestawom montażowym pasuje ona do większości 
warunków zabudowy. 
 
Ościeżnice muszą spełniać najróżniejsze wymagania 
funkcjonalne i architektoniczne. Uniwersalna ościeżnica kątowa 
firmy Hörman umożliwia montaż stalowych drzwi obiektowych 
OD tego producenta dopuszczonych do stosowania jako drzwi 
przeciwpożarowe, dymoszczelne, dźwiękoszczelne i drzwi  
o zwiększonej odporności na włamanie. Stosować je można  
w różnych systemach ścian.  
 
Uniwersalne zastosowanie  
Uniwersalna ościeżnica kątowa może być osadzana zarówno  
w ścianach murowanych, jak i wykonanych z betonu lub betonu 
komórkowego. Dzięki zastosowaniu dodatkowej ościeżnicy 
uzupełniającej (np. Vario B53) może być również montowana  
w ścianach gipsowo-kartonowych. Powstała w ten sposób  
2-częściowa ościeżnica obejmująca posiada zmienną 
szerokość obejmy (od - 5 do + 15 mm), która umożliwia 
niwelowanie różnic w grubości ścian. Zaleta tego rozwiązania 
polega na tym, że wykonawcy mogą elastycznie reagować na 
warunki panujące na placu budowy i potrzebują tylko jednego 
wariantu ościeżnicy z ewentualną ościeżnicą uzupełniającą.  
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Szybki i prosty montaż  
Standardowym sposobem osadzania ościeżnicy kątowej jest 
mocowanie diagonalne, które polega na przykręceniu jej  
do ściany przez fabrycznie wywiercone otwory. W zależności  
od wysokości drzwi przewiduje się trzy punkty mocowania  
z każdej strony, co zapewnia szybki i nieskomplikowany 
montaż. 
 
Hörmann oferuje też szereg innych, opcjonalnych wariantów 
mocowania i uzupełniania uniwersalnej ościeżnicy kątowej.  
Są to między innymi opcjonalne podkładki pod kołki rozporowe, 
które poszerzają możliwości montażu ościeżnicy - w zależności 
od parametrów muru można dobierać i łączyć 
najodpowiedniejsze sposoby mocowania.  
 
Do różnych sytuacji montażowych 
W wersji standardowej uniwersalna ościeżnica kątowa 
oferowana jest bez elementu wpuszczanego w posadzkę.  
W sytuacji, gdy ościeżnica jest montowana w obiekcie przed 
wykonaniem jastrychu, można zastosować opcjonalne adaptery 
ze stali nierdzewnej zastępujące element wpuszczany  
w posadzkę.  
 
Do drzwi i ościeżnicy, które spełniają wymagania ochrony 
przeciwpożarowej oferowane są opcjonalne wkłady z wełny 
mineralnej. W ten sposób uniwersalną ościeżnicę kątową 
można łatwo i szybko zaadaptować do wielu różnych sytuacji 
montażowych.  
 
 
 
Fot. 2 

 
 
Uniwersalna ościeżnica kątowa umożliwia montaż stalowych 
drzwi obiektowych OD firmy Hörmann spełniających wymagania 
dotyczące odporności na ogień, dymoszczelności, izolacyjności 
akustycznej, jak i zwiększonej odporności na włamanie.  
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Fot. 3 

  

                             
 
Uniwersalna ościeżnica kątowa firmy Hörmann ma fabrycznie 
wykonane otwory służące do jej diagonalnego zamocowania 
przez przykręcenie do ściany.  
 
 
 
Fot. 4 

 
Do montażu uniwersalnej ościeżnicy kątowej w ścianach 
gipsowo-kartonowych służy ościeżnica uzupełniająca, 
np. Vario B53. 


