
Výrobky pro bytovou výstavbu
Garážová vrata

Pohony

Domovní dveře

Ocelové dveře

Vše od jednoho dodavatele,

evropského výrobce č. 1



Značková kvalita společnosti Hörmann
Pro nejvyšší bezpečnost a spolehlivost

Vlastní vývoj výrobků

Rostoucí a měnící se požadavky na funkčnost a bezpečnost 
vyžadují právě u pohyblivých stavebních prvků, jako jsou 
vrata a dveře, neustále nový vývoj a zlepšování konstrukce 
i vybavení. Zde naše kvalifikované vývojové týmy znovu 
a znovu dokazují svou vysokou odbornost.

Výroba na nejvyšší úrovni

Společnost Hörmann vyrábí ve vysoce specializovaných 
závodech pomocí nejmodernější výrobní techniky. 
Počítačem řízené zpracování zaručuje rozměrově přesné 
prvky s dokonale padnoucím kováním a funkčními díly.
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Nepřetržitý servis

Od společnosti Hörmann můžete očekávat nejen 
špičkové výrobky, ale také prvotřídní servis před nákupem 
i po nákupu. Ten zajišťují autorizovaní odborní prodejci 
Hörmann, kteří nabízejí kompetentní a přátelské poradenství, 
korektní demontáž starých vrat a dveří s jejich ekologickou 
likvidací a pečlivé vyměření s řemeslně perfektní, rychlou 
a čistou montáží.

Pohled do budoucnosti

Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik od roku 
2013 pokryje svou potřebu energie ze 40 % z ekologické 
elektřiny a trvale bude tyto zdroje rozvíjet. Současně 
ročně ušetří mnoho tun CO² zavedením inteligentního 
a certifikovaného systému správy energie. A v neposlední 
řadě společnost Hörmann nabízí výrobky pro trvale 
udržitelné stavění.

Jako vedoucí výrobce vrat, dveří, zárubní a pohonů v Evropě 
jsme zavázáni poskytovat vysoce kvalitní výrobky i služby. 
Na mezinárodním trhu tak určujeme standardy. 

Vysoce specializované závody vyvíjejí a vyrábějí 
konstrukční prvky vyznačující se kvalitou, funkční bezpečností 
a dlouhou životností.

Díky přítomnosti v nejdůležitějších mezinárodních 
hospodářských oblastech jsme silným, na budoucnost 
orientovaným partnerem pro bytovou výstavbu.

Důvěřujte vedoucí fi rmě na trhu
Hörmann je evropským výrobcem č. 1 

s více než 20 miliony prodaných vrat a pohonů.
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Garážová vrata Hörmann
Den co den větší komfort a bezpečnost



Sekční garážová vrata

Elegantní automatická sekční vrata Hörmann se otvírají svisle 
nahoru a nabízejí tak optimální úsporu místa v garáži a před 
garáží. Sekční vrata padnou vždycky - nezáleží na tom, 
je-li otvor garáže pravoúhlý nebo zkosený, má kruhovou výseč 
nebo kruhový oblouk. Pro zvlášt vysokou tepelnou izolaci 
doporučujeme vrata LPU s lamelami o tloušťce 42 mm 
a připojením zárubně ThermoFrame k tepelnému oddělení vrat 
a stěny. Proto se ideálně hodí i pro dodatečnou modernizaci.

Výklopná vrata Berry

Klasika mezi garážovými vraty od roku 1952 nabízí nejen 
vynikající poměr cena/výkon; díky velké mnohotvárnosti 
výplní vrat mohou být tato garážová vrata přesně sladěna 
s architekturou domu.

Rolovací garážová vrata RollMatic

Garážová vrata RollMatic jsou obzvlášť prostorově úsporná. 
Díky jejich principu konstrukce zůstává prostor stropu garáže 
zcela využitelný. Profil vrat RollMatic je vyroben z jakostního, 
nekorodujícího hliníku a vrata jsou standardně vybavena moderní 
technikou pohonů Hörmann. Inovační technika tažných pružin 
zaručuje lehký chod vrat šetrný vůči pohonu. Devět barev 
a dva atraktivní povrchy Decograin s dekorem dřeva nabízejí 
mnoho možností výtvarného řešení.

Boční sekční vrata

Boční sekční vrata Hörmann jsou vrata pro speciální situace 
montáže: na rozdíl od výklopných, sekčních a rolovacích 
garážových vrat se tento druh vratové konstrukce otvírá nikoli 
nahoru, nýbrž na stranu. To je zvláště výhodné, pokud má strop 
garáže zůstat volný například pro uložení surfařského prkna, nebo 
když křídlo vrat nelze ze stavebních důvodů (odpadové trubky, 
šikmá střecha) uložit a upevnit pod strop.

Provedení bránící vloupání zkoušené TÜV 

u garážových sekčních vrat
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Pohony garážových a vjezdových vrat Hörmann
Prvotřídní kvalita od specialistů na vrata a pohony



Hörmann BiSecur

moderní dálkové ovládání 

pro pohony garážových vrat a vjezdových bran

Pohony garážových vrat

Pohony garážových vrat Hörmann poskytovaly komfort a bezpečí. 
Díky standardně dodávanému zajištění proti zvednutí v kolejnici 
pohonu jsou vaše vrata zamknuta způsobem bránícím vloupání. 
Komfortním a rychlým pohonem SupraMatic, cenově výhodným 
pohonem ProMatic a ProMatic Akku (pohon pro garáže 
bez připojení elektřiny) nabízí Hörmann inovační techniku pohonů

Komfortní příslušenství

Mnohostranný program příslušenství nabízí pro všechny stavební 
situace vhodné kvalitní mobilní i stabilní příslušenství. 
Od dálkových ovladačů mikro přes kódovací tlačítka a čtečky 
otisků prstů po speciální řešení, například nouzový akumulátor. 
U firmy Hörmann dostanete vzájemně kompatibilní systém, 
který obsahuje vše a u něhož jsou vrata, pohon a ovládací prvek 
optimálně vzájemně přizpůsobeny. Například můžete jedním 
dálkovým ovladačem obsluhovat garážová vrata, vjezdové brány 
i domovní dveře a ušetřit si tak vzájemné přizpůsobování 
komponent různých výrobců.

Dálkový ovladač
HS 5 BS

Pohony vjezdových bran

Program pohonů vjezdových bran Hörmann zahrnuje pohon 
otočných bran se štíhlým designem RotaMatic, RotaMatic Akku 
pro oblasti použití bez přívodu elektřiny a podpodlažní pohon 
DTU 250 pro téměř neviditelné a prostorově úsporné řešení 
v soukromém sektoru. Navíc dostanete výkonný pohon DTH 700 
pro průmyslový sektor a spolehlivé pohony posuvných bran 
LineaMatic a STA 400.

Rádiový snímač 
otisků prstů 
FFL 12 BS

Dálkové ovládání BiSecur

Už nikdy nemusíte při větru a nečase vycházet před dveře, abyste 
se podívali, zda jsou zavřená vrata. BiSecur, dvousměrné dálkové 
ovládání pro pohony garážových vrat a vjezdových bran hlásí 
prostřednictvím LED na ručním vysílači, jsou-li vrata zavřena. 
Nové dálkové ovladače přesvědčují nejen zvýšeným komfortem: 
díky kvalitnímu krytu s vysoce lesklým povrchem padne nový 
dálkový ovladač příjemně do ruky. Navíc poskytuje 128bitové 
šifrování zvýšenou bezpečnost před neoprávněnými přístupy.
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Domovní dveře Hörmann
Nejlepší volba pro váš domov



Ocelové vchodové dveře

Dveře ThermoPro pro domovní a vedlejší vchody z oceli nebo 
hliníku se dodávají ve velkém množství motivů. Tyto cenově 
výhodné dveře se standardně dodávaným vícenásobným 
uzamknutím vám dávají pocit bezpečí, šetří energii díky vynikající 
tepelné izolaci a jsou krásnou vizitkou vašeho domova.

Designová garážová vrata 

a designové domovní dveře

Stylové kombinace vrat a dveří, designové prvky z ušlechtilé oceli 
nebo skla pro moderní architekturu. Díky mnoha variantám 
ztvárnění se stylově naaranžovanými prvky poutají tato designová 
vrata pozornost zejména v kombinaci s designovými domovními 
dveřmi a jsou vyjádřením vysokých nároků.

Hliníkové domovní dveře

Hörmann je perfektní volbou pro mimořádné domovní dveře.
Kvalitní a absolutně tvarově stálý materiál hliník nerezaví 
a nemusí se natírat. I po letech vypadají domovní dveře 
Hörmann jako nové.
Vyberte si ze tří různých provedení pro individuální vzhled 
a tepelnou izolaci: cenově výhodné základní provedení 
TopComfort, elegantní provedení s překrývajícím křídlem 
TopPrestige nebo provedení TopPrestigePlus, které má navíc 
kvalitnější tepelnou izolaci i design.

Bezpečnostní výbava WK 2 
u hliníkových domovních dveří, 
bočních dílů a horních světlíků

Jen u firmy Hörmann
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Dveře Hörmann pro váš dům
Kvalita od sklepa až po půdu
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Bezpečnostní dveře

Společnost Hörmann nabízí pro každý požadavek správné 
bezpečnostní dveře. Se standardní bezpečností v provedení 
WK 2, WK 3 nebo WK 4 a podle volby s tepelně děleným dveřním 
křídlem pro nejlepší tepelnou izolaci, např. jako venkovní uzávěr 
pro sklep, vedlejší budovu a garáže.

Protipožární dveře

Využijte vysokou kompetenci firmy Hörmann ve věcech 
požární ochrany: pro dveře v kotelně nebo skladišti topného 
oleje – ale i pro propojení garáže s obytnou částí. 
Protipožární a bezpečnostní dveře WAT mohu být navíc 
optimálně přizpůsobeny vnitřním dveřím vašeho domova, 
a to i v dřevěných dekorech.

KSI Thermo a MZ Thermo:

až o 30 % lepší tepelná izolace

Multifukční dveře

Multifunkční dveře musí hodně vydržet, a to po celá léta. 
Multifunkční dveře MZ osvědčující se již po desetiletí jsou 
stabilní, trvanlivé a odolné proti povětrnosti. Díky tomu jsou 
vhodné jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Dodáváme 
je i jako tepelně dělené dveře MZ Thermo s až o 30 % lepší 
teplenou izolací ve srovnání s běžnými multifunkčními dveřmi.

Vnitřní dveře

Cenově příznivé a robustní vnitřní dveře ZK z oceli se s mnoha 
přednostmi osvědčují pro vnitřní prostory, od sklepa 
až po půdu. Jsou trvanlivé, necitlivé na skvrny, stabilní, lehce 
a tiše se zavírající, v libovolné barvě, optimálně vhodné 
i pro modernizace.
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Vrata a dveře Hörmann pro vícebytové domy
Hospodárné kompletní řešení s mnoha možnostmi ztvárnění.
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Domovní dveře s poštovními schránkami

I ve vícebytovém domě je vstupní prostor vývěsním štítem. 
Proto firma Hörmann nabízí pro atraktivní vzhled řadu 
individuálních možností ztvárnění. Podle přání mohou 
být domovní dveře kombinovány s bočními díly, horními 
světlíky a poštovními schránkami.

Uzavírací dveře bytu

Uzavírací dveře bytu musí splňovat mnoho požadavků: 
U novostaveb nebo modernizací by neměly nadměrně zatěžovat 
rozpočet, měly by být robustní a mít dlouhou životnost. Navíc 
musí vzdorovat ohni a pokusům o vloupání. Protipožární 
a bezpečnostní dveře WAT nabízejí pro tyto nároky odolnost 
proti požáru T30 a bezpečnostní vybavení WK 2, a navíc mohou 
být optimálně sladěny s vnitřními dveřmi v obytném prostoru.

Vrata pro hromadné garáže ET / ST 500

Rozhodnutí k nákupu vrat pro hromadné garáže Hörmann 
ET / ST 500 je rozhodnutím pro budoucnost. Rozhodnutím 
pro bezpečnost, dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu. 
Díky mnoha variantám výplně a vlastním možnostem 
individuálního ztvárnění zákazníka lze vrata pro hromadné garáže 
optimálně přizpůsobit existujícím nebo projektovaným fasádám.

Ocelové zárubně

Ocelové zárubně Hörmann jsou obzvlášť robustní a trvanlivé. 
Žárově pozinkovaný povrch opatřený základním nástřikem 
práškovou barvou lze individuálně nalakovat, a tak jej dokonale 
sladit s použitými ocelovými nebo dřevěnými dveřmi. Firma 
Hörmann dodává zárubně v různých provedeních: rohové nebo 
obvodové zárubně, jakož i speciální formy, jednodílné, 
dvouplášťové nebo nástrčně-šroubovací, se speciálním 
systémem závěsů a tlumicích profilů, i jako speciální provedení 
pro větší komfort a bezpečnost.
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S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat.
Špičkové výrobky pro bytovou výstavbu



» Sekční garážová vrata

» Výklopná vrata Berry

» Rolovací garážová vrata RollMatic

» Boční sekční vrata

» Pohony garážových vrat a vjezdových bran

» Hliníkové domovní dveře

» Vchodové dveře ThermoPro

» Dveře pro váš dům

» Vratové systémy pro hromadné garáže

» Vrata pro hromadné garáže ET / ST 500

Další informace naleznete v našich 

aktuálních prospektech:
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný  

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.  

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí  

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Genk NV, Belgie

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA




