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Výklopná vrata Berry spojují vysokou kvalitu a vyzrálou techniku 

s dlouhodobou funkcí a bezpečnou obsluhou. Výklopná vrata Berry 

dostanete v provedení s mnoha atraktivními ocelovými motivy s drážkami 

a kazetami i jako dřevěná vrata. Barvy a dekorativní povrchy propůjčují 

další akcenty.

Výklopná vrata Berry
Více než 13 milionů instalací

Zkoušena a certifikována 
podle evropské normy 13241-12



Sekční garážová vrata
Kvalitní vrata se svislým otvíráním

Sekční garážová vrata se otvírají svisle a poskytují maximum místa v garáži 

i pro parkování před garáží. Díky své konstrukci se sekční vrata optimálně 

hodí pro modernizaci. S komfortem a ztvárněním máte možnost výběru mezi 

jednostěnnými a dvoustěnnými tepelně izolovanými ocelovými panely, 

atraktivními povrchy a mnoha barevnými možnostmi i výplněmi z masivního 

dřeva. Dalšími volitelnými položkami výbavy jsou integrované dveře 

bez vysokého prahu a příhodné vedlejší dveře.

Nejlepší tepelná izolace díky 
připojení zárubně ThermoFrame 3



Boční sekční vrata
S optimálně sladěným systémem pohonu 
nebo jako ručně ovládaná vrata

Boční sekční vrata jsou díky svému konstrukčnímu provedení vhodná 

pro mnohé, i obtížné montážní situace, např. při sklonu střechy. Zůstává 

přitom zachována plná průjezdní výška. Sendvičové panely o tloušťce 

42 mm vyplněné polyuretanovou pěnou poskytují velmi dobrou zvukovou 

i tepelnou izolaci. A pro prostý průchod osob mohou být boční sekční vrata 

otvírána také jen částečně. Obsluha se provádí dálkovým ovladačem nebo 

volitelným madlem vrat s rádiovým modulem.

Automatická funkce integrovaných 
dveří obsluhovaná pomocí madla vrat4



Rolovací garážová vrata RollMatic
Automatická garážová rolovací  
vrata firmy Hörmann

Rolovací garážová vrata RollMatic jsou obzvlášť prostorově úsporná. 

Díky jejich principu konstrukce zůstává prostor stropu garáže zcela využitelný. 

Kvalitní hliníkové profily vrat nepodléhající korozi zaručují dlouhou životnost. 

Rolovací garážová vrata RollMatic jsou standardně vybavena moderní 

technikou pohonů Hörmann. Devět barev a dva atraktivní povrchy 

Decograin s dekorem dřeva nabízejí mnoho možností výtvarného řešení.

Jen u polečnosti Hörmann  
s inovační technikou tažných pružin 5



Pohony garážových vrat a vjezdových bran
Kompatibilní řešení pohonu  
od evropského výrobce č. 1

Pohony garážových vrat poskytují více komfortu a bezpečnosti. 

Promyšlené detaily, například patentované zajištění proti zvednutí 

a spolehlivé automatické vypínání, nabízejí maximální ochranu proti 

vloupání a větší bezpečnost pro vás a vaši rodinu. Velký 100 % 

kompatibilní program příslušenství a výkonné pohony vjezdových vrat 

pro posuvná a otočná vrata umožňují příjemný návrat domů.

Bleskově s pohonem  
garážových vrat SupraMatic6



BiSecur
Moderní dálkové ovládní pro pohony  
garážových vrat a vjezdových bran

Dálkové ovládání BiSecur přesvědčuje jedinečným komfortem, 

certifikovanou bezpečností a výtečným designem. Pomocí pohodlného 

dotazu na polohu vrat poznáte jediným stisknutím tlačítka, zda jsou vaše 

vrata zavřena. Extrémně bezpečná metoda šifrování BiSecur zabraňuje 

zkopírování vašeho rádiového signálu cizí osobou. Byla odzkoušena 

a certifikována bezpečnostními odborníky Ruhrské univerzity v Bochumi. 

Dálkové ovladače BiSecur lákají elegantním tvarem a vysoce lesklým 

povrchem se vzhledem klavírového laku.

Komfortní dotazování  
na polohu vrat 7



Designová garážová vrata a domovní dveře
Špičkový design s partnerským vzhledem

Díky mnoha možnostem ztvárnění se stylově aranžovanými prvky jsou 

designová garážová vrata zejména v kombinaci s designovými 

domovními dveřmi Hörmann atraktivním prvkem poutajícím pozornost. 

Sekční a výklopná vrata určená k opláštění na straně zákazníka navíc 

umožňují ztvárnění podle osobní obliby.

Garážová vrata k ztvárnění  
fasády s vraty lícujícími s plochou8



Domovní dveře
Komfort a bezpečí pro váš domov

Rozsáhlý program hliníkových domovních dveří nastavuje akcenty 

vizuálně elegantním vzhledem a vynikajícím zpracováním, technicky 

skvělou tepelnou izolací a vysokým standardem bezpečnosti.

Program ThermoPro zahrnuje 13 klasických i moderních ocelových 

motivů v mnoha barvách a površích.

Vysoká bezpečnost  
s dodatečným vybavením WK 2 9



Vnitřní dveře
Pro všechny oblasti v bytové výstavbě  
a stavbě objektů

Vnitřní dveře z oceli nebo ze dřeva přesvědčují vysokou kvalitou a četnými 

variantami výbavy i barevnými možnostmi. Jsou obzvlášť robustní, tvarově 

stálé a mimořádně trvanlivé. V závislosti na oblasti použití a požadavku 

nabízejí tyto dveře navíc vlastnosti bránící požáru a vloupání a tepelně 

a zvukově izolační vlastnosti.

Velký výběr barev  
a dekorativních povrchů10



Venkovní dveře
Lepší tepelná izolace a více bezpečnosti

Venkovní dveře Hörmann jsou optimálním uzávěrem pro průmyslové budovy, 

dílny, v zemědělství nebo ve výstavbě soukromých domů. Díky tepelnému 

dělení nabízejí tyto dveře až o 30 % lepší tepelnou izolaci než běžné 

multifunkční nebo bezpečnostní dveře. Jako obzvlášť bezpečný venkovní 

uzávěr jsou tyto dveře dodávány i v provedení bránícím vloupání WK 2.

Až o 30 % lepší tepelná  
izolace díky tepelnému dělení 11



Multifunkční dveře
Pro každý požadavek vhodné řešení

Od jednoduchých multifunkčních dveří přes bezpečnostní dveře 

s bezpečnostní výbavou WK 4 po protipožární a kouřotěsné dveře T90 

lícující s plochou nabízí program multifunkčních dveří optimální řešení 

ve stavbě objektů. Tento rozsáhlý program završují dveře z ušlechtilé oceli 

pro použití v hygienických prostorech nebo v náročné architektuře.

Dveře STS / STU s celoplošně 
lepeným dveřním křídlem v rovině12



Protipožární prvky
Systémová protipožární ochrana

Po desetiletí rozvíjela společnost Hörmann nepřetržitě svůj program 

protipožární ochrany až k dnešní kompletní nabídce, která je nejrozsáhlejší 

v Evropě. Vedle palety předem prosklených protipožárních a kouřotěsných 

prvků T30, T60 a T90 z oceli a hliníku bohaté na varianty doplňují obsáhlou 

nabídku protipožární posuvné dveře s kouřotěsnými integrovanými dveřmi 

bez prahu.

Jen u firmy Hörmann 
T30 Automatické posuvné dveře 13



Průmyslová sekční vrata
Široký program pro vysokou hospodárnost

S četnými variantami kombinací a výbavy a optimálně přizpůsobenou 

technikou pohonu a řízení nabízí společnost Hörmann průmyslová sekční 

vrata pro každou oblast použití. Máte možnost volby dvoustěnných vrat 

s tepelnou izolací, velkoplošně nebo částečně prosklených.

Prosklení DURATEC 
pro dlouhotrvající průhled14



Rolovací vrata a rolovací mříže
Robustní a spolehlivá v náročných každodenních 
provozních podmínkách

Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann se vyznačují geniálně 

jednoduchou konstrukcí s malým počtem komponent. Solidní technika vrat 

se osvědčuje v mnoha oblastech průmyslu, řemesel a logistiky, jako uzávěr 

pro hromadné garáže, jako noční uzávěr v nákupních pasážích, jako velká 

vrata s jedinečným navíjecím systémem ZAK nebo jako ručně obsluhovaná 

vrata v logistice.

Jen u společnosti Hörmann – 
rolovací vata SB s inovační 
technikou tažných pružin

15



Rychloběžná vrata
Mnohem víc než jen rychlá

Rychloběžná vrata se používají ve vnitřních prostorech a jako venkovní 

uzávěr k optimalizaci dopravního toku, ke zlepšení klimatu a k úsporám 

energie. Program Hörmann zahrnuje svisle i vodorovně se otvírající 

transparentní vrata s flexibilním pláštěm i tepelně izolovaná spirálová  

vrata. Díky standardnímu vybavení pohonem s frekvenčním měničem 

a bezpečnostní světelnou mříží jsou mimořádně bezpečná a hospodárná.

Standardně mimořádně  
příznivá pro montáž a servis16



Nakládací technika
Kompletní řešení pro větší výkonnost

Plynulé nakládání a vykládání podmiňuje optimální sladění jednotlivých 

komponent. Od nakládacího můstku přes předřazenou komoru a těsnicí 

límec vrat až po vhodná průmyslová vrata a řídicí systémy. Proto jsou 

u firmy Hörmann všechny součásti systémů nakládací techniky z vlastního 

vývoje a výroby.

Moderní logistika s integrovanými 
systémy přistavení Docking System 17



Vrata pro hromadné garáže
Robustní vratová zařízení s klidným chodem

Optimální hospodárnost, trvalá funkční bezpečnost a mimořádně tichý chod 

i při vysoké frekvenci - to jsou výrazné přednosti vrat pro hromadné garáže 

Hörmann. Díky mnoha variantám výplní lze výklopná nebo posuvná vrata 

opticky atraktivně integrovat do ztvárnění fasády.

Harmonický vzhled díky stejnému 
vzhledu výklopných a posuvných vrat18



Pohony a řídicí jednotky
Pro nejvyšší bezpečnost a spolehlivost

Společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí všechny podstatné komponenty 

vrat a pohonů. Kompetentnost a pečlivost zajišťují optimálně sladěný, 

odzkoušený a certifikovaný systém z vrat, pohonu a řídicí jednotky.

Mimo to vyvíjí společnost Hörmann ve speciálním řízení řešení, která jsou 

v kvalitě, funkci, spolehlivosti a hospodárnosti optimálně přizpůsobena 

vašim individuálním požadavkům.

Individuální řešení  
ve standardní kvalitě 19



Hörmann: kvalita bez kompromisu
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Jako jediný výrobce na mezinárodním trhu nabízí skupina Hörmann 

všechny důležité konstrukční prvky od jednoho výrobce. Vyrábějí 

se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu 

techniky. Díky celoplošné odbytové a servisní síti v Evropě 

axpřítomnosti  v Americe a Číně je společnost Hörmann váš silný, 

mezinárodní partner pro kvalitní konstrukční prvky.

V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

Nakládací technika

DVEŘE

ZÁRUBNĚ




