Pregled programa



Dvižna vrata Berry

Preko 8 milijonov primerov
uporabe

10 let
garancije

Zanesljiva že več kot petdeset let
Hörmann originalna dvižna vrata Berry
združujejo visoko kakovost in dodelano tehniko
z vzdržljivim delovanjem. Vrata ustrezajo
visokim varnostnim zahtevam evropskega
standarda 13241-1. Na voljo so v številnih
standardnih in nestandardnih velikostih,
s stranskimi vrati enakega izgleda in so zelo
udobna s pogonom garažnih vrat.
Opremljena so z daljinskim upravljanjem.
Izbirate lahko med številnimi motivi vrat
jeklena z motivi (navpični ali vodoravni motiv),
z vzorcem ribje kosti ali romba, z zanimivimi
kasetnimi motivi ali v rustikalnem lesu
(skandinavska smreka, kanadski iglavec).
Novost so jeklena vrata Decograin®
z UV-odpornim plastičnim folijskim premazom
v izvedbi "Golden Oak" in "mahagoni",
ki se do podrobnosti ujemata z videzom lesenih
površin.
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Sekcijska garažna vrata

Za visoke zahteve

10 let
garancije

Kakovostna vrata z navpičnim odpiranjem
Na ta način lahko izkoristite prostor za parkiranje vse do
garaže. Vrata dobro tesnijo po celem obodu, imajo lahkoten
in tih tek, opremljena so s protivlomnim zapahom. Vsa vrata
so opremljena z zaščito pred ukleščenjem, stranskim poseganjem
z roko in z varovalom pred padcem in ustrezajo visokim zahtevam
evropskega standarda 13241-1.
Za investitorje, ki imajo visoke zahteve
Vrata so na voljo v sedmih variantah vratnega krila.
Iz jekla: eno- in dvostenska vrata s toplotno izolacijo.
Zelo ekskluzivna v masivnem lesu. S stranskimi vrati enakega izgleda.
Novost so jeklena vrata Decograin® z UV- odpornim plastičnim folijskim
premazom v izvedbi "Golden Oak" in "mahagoni". Za več udobja
priporočamo Hörmann pogon garažnih vrat z daljinskim krmiljenjem.
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Vrata z design-motivi, aluminijasta vhodna vrata

Vrhunski dizajn za dvižna
garažna vrata, sekcijska
garažna in vhodna vrata

10 let
garancije
dv

iž n
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Številne možnosti oblikovanja
S številnimi možnostmi oblikovanja s stilno
izdelanimi elementi postanejo vrata z designmotivi, še posebno v kombinaciji z enakimi
vhodnimi vrati, atraktivna paša za oči in izraz
Vaših visokih zahtev.
Z novo linijo vrat Hörmann z design-motivi iz
jekla ali lesa vtisnete Vaši hiši in garaži čisto
osebno noto in presežete običajnost.
Svilnato gladka površina Silkgrain®
Na svilnato gladki površini Silkgrain®
pri sekcijskih vratih z design-motivi
dež brez sledi spolzi, površina pa se
zelo enostavno čisti. Zastekljeni elementi
razširjajo program jeklenih vrat z design-motivi.
Obsežen program vhodnih vrat
Poleg vhodnih vrat, ki se ujemajo z garažnimi
vrati, je na voljo tudi preko 300 drugih motivov
vhodnih vrat. Vsa aluminijasta vhodna vrata
odlikuje edinstveni kakovostni standard in
so serijsko opremljena z obsežno varnostno
opremo.
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Pogoni garažnih in dovoznih vrat

Za več udobja
in varnosti

5 let
garancije

Ostanete v avtomobilu in odprete
garažna vrata
S pomočjo daljinskega upravljanja!
Pripeljete se lahko naravnost v Vašo osvetljeno
garažo. Varni v temi. Suhi v dežju in snegu. Zelo
priporočljivo pri garažah, ki ležijo neposredno v
gradbeni liniji. Privoščite si to dodatno udobje.
Hörmann pogoni garažnih vrat so primerni tudi
za garažna vrata številnih drugih proizvajalcev.
Udobje, ki Vas bo navdušilo in varnost
s Hörmann pogoni dovoznih vrat
Šele z daljinsko krmiljenim pogonom bodo
postala Vaša dovozna vrata udobna in varna.
Za Vaša nova dovozna vrata ali za naknadno
opremljanje že obstoječih krilnih ali pomičnih vrat.
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Notranja vrata

V skladu z notranjo opremo

Za prijazno bivalno in delovno atmosfero
Hörmann notranja vrata ZK:
Od cenovno ugodnih, pocinkanih kletnih vrat, preko vrat z dekoracijskimi
elementi za bivalne prostore, do barvnih vrat za pisarne in upravne prostore.
Hörmann notranja vrata AZ-40:
Elegantna aluminijasta vrata za arhitektonsko zahtevno izdelavo notranjosti.
V številnih barvah in z zasteklitvami za individualno oblikovanje. Oba tipa
vrat sta primerna za kotne in objemne podboje.

Protihrupna vrata:
Za več miru v hiši
Hörmann protihrupna vrata so enokrilna do 45 dB in dvokrilna do 39 dB.
S temi vrati boste v svojem hobi prostoru mirno žagali in udarjali s kladivom
ali pa v sobi za zabave igrali na bobne.
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Večnamenska vrata, varnostna vrata

Jeklena in aluminijasta vrata
za zunaj in znotraj
Vrata, ki veliko zdržijo
Za znotraj in zunaj
Hörmann že več kot 40 let izdeluje
večnamenska vrata. So stabilna, vzdržljiva,
odporna proti zvijanju, proti vremenskim
vplivom, toplotno in zvočno izolirana. Primerna
so za vsakdanjo uporabo v privatnem kakor tudi
v industrijskem, trgovskem in obrtnem sektorju,
za področje javnih in kmetijskih objektov.
Opremljena individualno po Vaših željah
Eno- in dvokrilna vrata iz jekla ali aluminija.
Obsežna praktična oprema, kot so na primer
zasteklitve, zračne reže in lamele kakor tudi
zgornje in stranske maske.
Hörmann varnostna vrata z dodatnimi
zaščitnimi funkcijami
Hörmann že desetletja izdeluje preizkušena
varnostna vrata, tako ko jih priporočajo
strokovnjaki za varnost, zavarovalnice in policija
za različna področja varnosti, zunaj in znotraj.
To je varnost z učinkovito zaščito.
Za Vas in Vašo lastnino.
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Ognjevarna vrata in zaključki

Protipožarna zaščita s sistemom

Aluminijasta ognjevarna vrata in zaključki:
Več svetlobe, boljša vidljivost in varnost
Za vse situacije pri gradnji. Od enokrilnih vrat
do poljubno širokih fiksnih delov. Zasteklitev po
celi površini, ki se lahko razdeli tudi s prečkami.
Vrata se lahko kombinirajo s stranskimi deli in
elementi za nadsvetlobo, izrezi za nosilce, nagibi
in kotniki.
Proizvodi zadržujejo širjenje požara, za kar
imajo ustrezne ateste VKF (Združenje švicarskih
zavarovalnic za požar).
Jeklena ognjevarna vrata in zaključki:
Tudi od specialista
Na voljo so v izvedbi T 30 (zadržujejo požar) in
T 90 (obstojna v ognju), in sicer lopute, eno- in
dvokrilna vrata kakor tudi drsna vrata, delno
zastekljena; na voljo so tudi kot element v etažni
višini. Tudi z zaščito pred hrupom in vlomom.
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Sekcijska vrata

Industrijska vrata za Evropo

Obsežen program za visoko ekonomičnost
S številnimi možnostmi kombinacij in opreme
ter z natančno medsebojno usklajenimi sistemi
pogonov in krmiljenj. V materialih: jeklo,
kombinacija jeklo/aluminij in aluminij.
Eno- in dvostenska vrata, s toplotno izolacijo,
z zasteklitvijo po celi površini ali delno ter
v zaprti izvedbi.
Več kot 30 let v vrhunski kakovosti
Nenehno ohranjanje nivoja kakovosti temelji na
stalnem razvojnem delu, skrbni izbiri materialov,
izdelavi z moderno, računalniško vodeno
opremo kakor tudi na zelo natančni izdelavi
vsake podrobnosti.
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Navojna in mrežna navojna vrata

Tukaj deluje tehnika s sistemom

Hörmann navojna vrata s sistemom ZAK®
Sistem skrbi za boljšo zatesnjenost, tudi pri veliki obremenitvi vetra, za
miren tek vrat in ščiti zelo kakovostno površino. Navojna vrata z jeklenimi
in aluminijastimi profili so dobavljiva v eno- in dvostenski izvedbi s toplotno
izolacijo. To so industrijska vrata za zelo zahtevno vsakdanjo uporabo.
Hörmann mrežna navojna vrata za več zaščite in varnosti
S preizkušeno tehniko Hörmann navojnih vrat s sistemom ZAK®. Mreža
je iz pocinkanega jekla, svetlo valjanega aluminija in legiranega jekla.
Ta vrata so namenjena za podzemne garaže, garažne hiše, dvoriščne
dovoze in nakupovalne podhode; na voljo tudi s pogonom.
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Nakladalna tehnika

Sistemi logistike iz ene roke

Kompletni nakladalni sistemi
Hörmann tesnilni elementi vrat ščitijo blago
pred vremenskimi vplivi, preprečujejo prepih,
s čimer se zmanjša odsotnost zaposlenih zaradi
obolelosti in prihranijo stroške za energijo.
V kombinaciji tesnilnih elementov z nakladalnimi
mostovi so dragi nadstreški in prednji prizidki
ramp odveč. Tesnilni elementi so razviti za
najrazličnejše zahteve, in sicer kot sistemi
zatesnitve s ponjavami, napihljivi tesnilni
elementi in tesnilne blazine.
Hörmann vezne komore
Gre za kompletne enote z nakladalnim mostom
in tesnilnimi elementi vrat, ki so postavljene
pred skladiščem. V povezavi s Hörmann
industrijskimi vrati s toplotno izolacijo so vezne
komore še posebej priporočljive pri prekladanju
temperaturno občutljivega blaga. Z uporabo
veznih komor se čas gradnje skladiščnih
prostorov lahko precej skrajša, površino
skladišča pa je možno v celoti izkoristiti.
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Industrijska zložljiva vrata

Vrhunska zložljiva vrata

Po meri in z zaščito pred ukleščenjem
Iz jekla: Enostenska vrata z gladkim, vzorčnim, izbočenim polnilom ali
z valovito mrežo. Dvostenska vrata so toplotno izolirana, z gladko ali
vtisnjeno površino. Polnilo je iz poliuretana (brez prisotnosti FCKW) ali
mineralne volne. Iz aluminija: z zasteklitvijo po celi površini, enojna in
termično ločena, eloksirana ali obdelana s praškastim nanosom v številnih
barvah skale RAL.
Zložljiva vrata za objekte gasilnih domov: s sistemom hitre
odpahnitve
Načeloma so 4-krilna, po dvoje kril je medsebojno povezanih, odpiralni
kot 90 °, z odpiranjem navznoter.
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Drsna vrata in dvoriščna jeklena
drsna vrata

Za vse vrste in velikosti hal

Hörmann drsna vrata
Kot vrata za hangarje in hale
Namenjena so za letalske hangarje ali
industrijske hale, skladišča za vozila ali velike
garaže. So eno- in dvokrilna, eno- in dvostenska
s toplotno izolacijo (brez FCKW), s polnilom po
celi površini ali z delno zasteklitvijo ter z vrati za
osebni prehod.
Odpiranje: navzven in navznoter.
Dvoriščna jeklena drsna vrata
Za varovanje objekta
Enokrilna se odpirajo v levo ali desno, dvokrilna
v levo in desno. Konstrukcija: na treh straneh
pocinkani jekleni profili, z navpično privarjenimi
palicami. Na voljo tudi s pogonom.
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Hitrotekoča vrata

Za boljši tok prometa

Hitrotekoča vrata
Za ekonomično in nemoteno transportno
logistiko. Obsežen program za znotraj in zunaj
- od cenovno ugodnega osnovnega modela
do varnega zapiranja hal ponoči. Hörmann
hitrotekoča vrata odlikuje visoka kakovost
materialov in varno trajno delovanje. Njihova
uporaba pomeni optimiranje toka prometa,
izboljšanje zraka v prostoru in varčevanje z
energijo.
Lamelne zavese
Rešitev za vsako vratno odprtino, saj pomeni
prihranek prostora.
Nihajna vrata
Za hiter tok prometa iz hale v halo.
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Pogoni in krmiljenja

Za sisteme industrijskih vrat

Zanesljivo, varno in ekonomično
Pogoni in krmiljenja so optimalno usklajeni
z različnimi tipi vrat in različnimi zahtevami
obratovanja. Najboljši material, zelo kakovostna
elektronika, preizkušena konstrukcija motorja in
najskrbnejša izdelava so zato osnova za varno
delovanje v zahtevnem vsakdanjem obratovanju
na področju industrije.
S tehničnimi znanji specialista
Hörmann že več kot 30 let izdeluje industrijska
vrata, pogone in krmiljenja kot ekonomične
funkcionalne sisteme. Na tem področju nudi
Hörmann kot eden redkih proizvajalcev zelo
obsežen program.
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(Prosimo izpolnite čitljivo.)

Odpošiljatelj:

Matjaž d.o.o.
Petrovče 115b
3301 Petrovče
Slovenija

Prosimo za
ustrezno
frankiranje.

industrijska sekcijska vrata, vklj. s pogoni
navojna in mrežna navojna vrata
nakladalno tehniko
zložljiva vrata
jeklena drsna vrata
dvoriščna drsna vrata
hitrotekoča vrata

Prosimo pošljite nam brezplačne prospekte za:
dvižna vrata Berry
sekcijska garažna vrata
pogone garažnih vrat
pogone dovoznih vrat
alu vhodna vrata
notranja vrata
večnamenska vrata
varnostna vrata
protipožarna vrata

iz našega podjetja.

Prosimo za obisk Vašega regijskega vodje prodaje po predhodnem
dogovoru obiska z
gospo/gospodom
Tel.

Prosimo ustrezno obkrožite in vpišite naslov na zadnjo stran. Hvala.
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgija

Hörmann Beijing, Kitajska

Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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// Hörmann kvaliteta brez kompromisov

