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Vse iz ene roke 
od proizvajalca številka 1 v Evropi



Dvižna vrata Berry povezujejo visoko kakovost in dovršeno tehniko  

s trajnim delovanjem in varnim upravljanjem. Dvižna vrata Berry  

so vam na voljo v številnih atraktivnih jeklenih izvedbah z vodoravnimi 

motivi in s kasetami ter kot lesena vrata. Barve in površine z imitacijami 

dajejo še posebne poudarke.

Dvižna vrata Berry
Uporabljena v več kot 13 milijonih primerov

Preizkušeno in certificirano skladno 
z evropskim standardom 13241-1
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Sekcijska garažna vrata
Kakovostna vrata z navpičnim odpiranjem

Sekcijska garažna vrata se odpirajo navpično in nudijo maksimalen prostor 

v garaži in za parkiranje pred garažo. Zaradi svoje konstrukcije so sekcijska 

vrata optimalna rešitev za prenovo. Če želite udobje in možnosti oblikovanja 

lahko izbirate med eno- in dvostenskimi jeklenimi paneli s toplotno izolacijo, 

atraktivnimi površinami in številnimi barvnimi možnostmi ter vrati s polnilom 

iz masivnega lesa. Osebni prehodi z minimalnim pragom in z njimi skladna 

stranska vrata so nadaljnje možnosti opremljanja.

Najboljša toplotna izolacija  
s ThermoFrame spojem  
med vodilom in steno 3



Stranska sekcijska vrata
Z optimalno usklajenim sistemom pogonov  
ali kot vrata z ročnim upravljanjem

Stranska sekcijska vrata so zaradi svoje konstrukcije primerna za številne, 

tudi težje vgradne situacije, kot n.pr. pri poševnih strehah. Pri tem je na voljo 

celotna višina prehoda. Sendvič paneli, zapolnjeni s PU peno, debeline 

42 mm, zagotavljajo zelo dobro zvočno in toplotno izolacijo. In za enostaven 

prehod oseb se lahko stranska sekcijska vrata le delno odprejo. Upravljanje 

vrat poteka s pomočjo ročnega oddajnika ali opcijskega držala vrat  

z radijsko vodenim modulom.

Avtomatsko funkcijo za osebni prehod 
lahko upravljate z držalom vrat4



Garažna navojna vrata RollMatic
Avtomatska garažna navojna vrata Hörmann

Garažna navojna vrata RollMatic so glede prostora izredno varčna. Zaradi 

njihovega konstrukcijskega principa je področje pod stropom garaže  

v celoti uporabno. Zelo kakovostni, korozijsko zaščiteni aluminijski profili 

vrat zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Garažna navojna vrata RollMatic  

so serijsko opremljena z moderno pogonsko tehniko Hörmann. Devet barv 

in dve atraktivni površini Decograin v imitaciji lesa zagotavljajo številne 

možnosti oblikovanja.

Samo pri Hörmannu 
z inovativno tehniko nateznih vzmeti 5



Pogoni garažnih in dvoriščnih vrat
Kompatibilne rešitve za pogone vam nudi njihov 
proizvajalec številka 1 v Evropi

Pogoni garažnih vrat nudijo več udobja in varnosti. Premišljene 

podrobnosti, kot sta patentirano varovalo pred nasilnim dvigovanjem  

in zanesljiva izklopna avtomatika nudijo maksimalno protivlomno zaščito  

in več varnosti za vas in vašo družino. Obsežen, stoprocentno kompatibilen 

program dodatne opreme ter močni pogoni dvoriščnih vrat za krilna  

in drsna vrata vam omogočajo, da sproščeno zapeljete na svoje dvorišče.

Turbo hitro s pogonom garažnih  
vrat SupraMatic6



BiSecur
Sodobni radijsko vodeni sistem  
za pogone garažnih in dvoriščnih vrat

BiSecur radijsko voden sistem je prepričljiv zaradi edinstvenega udobja, 

certificirane varnosti in odličnega dizajna. Z udobnim načinom preverjanja 

pozicije vrat vidite s pritiskom na tipko, če so vaša vrata zaprta. Ekstremno 

varen postopek kodiranja BiSecur prepreči, da bi tujec kopiral vaš radijsko 

vodeni signal. Preizkušen in certificiran je bil s strani strokovnjakov univerze 

Ruhr Universität Bochum. BiSecur ročni oddajniki očarajo s svojo elegantno 

obliko in površino visokega sijaja v videzu klavirske barve.

Udobno preverjanje pozicije vrat
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Design garažna in vhodna vrata
Vrhunski dizajn enakega videza

Zaradi številnih možnosti oblikovanja s stilno ubranimi elementi so Design 

garažna vrata še posebno v kombinaciji s Hörmann Design vhodnimi vrati 

atraktivna paša za oči. Poleg tega pa omogočajo sekcijska in dvižna vrata  

z izvedbo opaženja na mestu vgradnje oblikovanje po lastnih željah.

Garažna vrata za nivojsko izravnano 
oblikovanje fasade8



Vhodna vrata
Udobje in varnost za vaš dom

Obsežen program aluminijastih vhodnih vrat daje poudarke, optično  

z elegantnim videzom in odlično obdelavo, tehnično s prvovrstno  

toplotno izolacijo in z visokim varnostnim standardom.

Program ThermoPro zajema 13 klasičnih in modernih motivov iz jekla  

v številnih barvah in površinah.

Visoka varnost z dodatno opremo WK 2
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Notranja vrata
Za vsa področja pri gradnji stanovanjskih  
in drugih objektov

Notranja vrata iz jekla ali lesa so prepričljiva zaradi visoke kakovosti  

in številnih variant opreme ter barvnih možnosti. Ta vrata so še posebno 

robustna, oblikovno stabilna in skrajno vzdržljiva. Glede na področje 

uporabe in zahteve imajo notranja vrata dodatno še ognjevarne  

in protivlomne ter toplotno- in zvočnoizolacijske lastnosti.

Velika izbira barv  
in imitacijskih površin10



Zunanja vrata
Boljša toplotna izolacija in več varnosti

Hörmann zunanja vrata zagotavljajo optimalno zapiranje industrijskih 

objektov, delavnic, kmetijskih objektov ali zasebni hiš. Zahvaljujoč toplotno 

ločenemu sistemu zagotavljajo ta vrata do 30 % boljšo toplotno izolacijo  

kot sodobna večnamenska oz. varnostna vrata. Kot posebno varen zunanji 

zaključek so na voljo tudi vrata v protivlomni izvedbi WK 2.

Do 30 % boljša toplotna izolacija 
s toplotno ločenim sistemom 11



Večfunkcijska vrata
Za vsako zahtevo ustrezna rešitev

Od enostavnih večnamenskih vrat preko varnostnih vrat z varnostno 

opremo WK 4 do nivojsko izravnanih ognjevarnih in dimotesnih vrat T90 

nudi obsežen program večfunkcijskih vrat optimalne rešitve za gradnjo 

objektov. Ta obsežen program zaokrožujejo vrata iz nerjavnega jekla  

za območja s higienskimi zahtevami ali za zelo kakovostno arhitekturo.

Vrata STS / STU z vratnim krilom, 
zalepljenim po celi površini12



Protipožarni elementi
Protipožarna zaščita s sistemom

Več desetletij je Hörmann kontinuirano širil svoj protipožarni program  

in ga izdelal do najobsežnejše kompletne ponudbe v Evropi. Poleg  

bogate palete najrazličnejših variant v celoti zastekljenih ognjevarnih  

in dimotesnih elementov T30, T60 in T90 iz jekla in aluminija je obsežna 

ponudba dopolnjena z ognjevarnimi drsnimi vrati z dimotesnim osebnim 

prehodom brez praga.

Samo pri Hörmannu 
avtomatska drsna vrata T30 13



Industrijska sekcijska vrata
Obsežen program za visoko ekonomičnost

S številnimi izvedbami kombinacij in opreme ter optimalno medsebojno 

usklajeno pogonsko in krmilno tehniko vam Hörmann nudi industrijska 

sekcijska vrata za vsako področje uporabe. Bodisi dvostensko toplotno 

izolirano, zastekljeno po celi površini ali delno zastekljeno, odločitev je vaša.

DURATEC zasteklitev za dolgotrajno 
nemoten pogled14



Navojna in mrežna navojna vrata
Robustna in zanesljiva v zahtevnem  
vsakodnevnem delovanju

Hörmann navojna in mrežna navojna vrata odlikuje njihova genialno 

enostavna konstrukcija s samo nekaj komponentami. Solidna tehnika vrat  

se je potrdila na številnih področjih uporabe, v industriji, obrtnem sektorju  

in logistiki, za zapiranje skupinskih garaž, nočno zapiranje nakupovalnih 

pasaž, kot velika vrata z edinstvenim sistemom navijanja ZAK ali kot vrata  

z ročnim upravljanjem na področju logistike.

Samo pri Hörmannu – navojna vrata SB  
z inovativno tehniko nateznih vzmeti 15



Hitrotekoča vrata
Mnogo več kot samo hitro

Hitrotekoča vrata se uporabljajo kot notranja in zunanja vrata  

za optimiranje pretoka prometa, za izboljšanje klimatskih pogojev  

v prostorih in prihranek energije. Hörmann program zajema navpično  

in vodoravno odpirajoča se prosojna vrata s fleksibilnim vratnim krilom  

ter toplotnoizolacijska spiralna vrata. S serijsko opremo s pogonom  

FU in varnostno svetlobno mrežo so posebno varna in ekonomična.

Serijsko posebno prijazno  
za montažo in vzdrževanje16



Nakladalna tehnika
Kompletne rešitve za več učinkovitosti

Nemoteni postopki nakladanja in razkladanja zahtevajo optimalno 

medsebojno usklajene posamezne komponente. Od nakladalnih ploščadi 

preko veznih komor in tesnilnih zaves do vedno ustreznih industrijskih 

vrat in krmilnih sistemov. Zato so pri Hörmannu vsi sestavni deli sistema 

nakladalne tehnike plod lastnega razvoja in proizvodnje.

Moderna logistika z vgrajenimi sistemi 
za pripojitev tovornjakov 17



Vrata za skupinske garaže
Robustni, tihi pogoni vrat

Optimalna ekonomičnost, dolgotrajna varnost delovanja ter izjemno  

tih tek vrat, tudi pri visoki frekvenci uporabe, so bistvene značilnosti 

Hörmann skupinskih garažnih vrat. Številne izvedbe polnil omogočijo,  

da se prevesna ali drsna vrata optično atraktivno integrirajo  

v oblikovanje fasade.

Harmoničen dizajn zaradi enakega 
videza prevesnih in drsnih vrat18



Pogoni in krmiljenja
Za najvišjo varnost in zanesljivost

Vse bistvene elemente vrat in pogonov razvija in proizvaja Hörmann  

sam. Znanje in pazljivost sta zagotovilo za optimalno usklajen, preizkušen  

in certificiran sistem, sestavljen iz vrat, pogona in krmiljenja.

Poleg tega razvija Hörmann rešitve na področju nestandardnih krmiljenj,  

ki so po kakovosti, funkciji, zanesljivosti in ekonomičnosti optimalno 

usklajeni z vašimi individualnimi zahtevami.

Individualne rešitve v serijski kakovosti
19



Hörmann: Kakovost brez kompromisov
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Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja skupina Hörmann 

vse pomembne sestavne dele iz ene roke. Njihova proizvodnja poteka  

v visoko specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih 

dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne mreže, ki pokriva  

vsa področja Evrope, ter s prisotnostjo v Ameriki in na Kitajskem  

je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo kakovostne 

sestavne dele. S kakovostjo brez kompromisov.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

NAKLADALNA TEHNIKA

OSTALA VRATA

PODBOJI




