Kompas proizvodov
Pregled proizvodov za investitorje in prenovitelje

VSEBINA

Hörmann kakovost
S 75-letnimi izkušnjami specialista za gradbene elemente ter s preko 20 milijoni
prodanih vrat in pogonov je družinsko podjetje Hörmann postalo tudi v Evropi
številka 1 za garažna vrata. Garažna vrata in pogoni, vhodna vrata in nadstreški,
vrata od kleti do podstrešja prihajajo pri Hörmannu iz ene roke v kakovosti brez
kompromisov.
Kvalificirano svetovanje, prodajo, predizmero in vgradnjo prevzame pooblaščeni
specializirani trgovec v vaši bližini, ki odstrani tudi vaše stare gradbene elemente
okolju prijazno. Vaš partner Hörmann se že veseli vašega obiska.
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Garažna vrata
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Sekcijska garažna vrata
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Pogoni garažnih vrat
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Stranska sekcijska vrata
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Pogoni dvoriščnih vrat

14

Dvižna vrata Berry
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Pogoni vrat
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Navojna garažna vrata RollMatic
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Dodatna oprema

Made in Germany

32

46

28

Vhodna vrata

44

Lesena vrata / jeklena vrata

30

Aluminijasta vhodna vrata ThermoCarbon

46

Lesena notranja vrata

32

Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe

50

Jeklena notranja in zunanja vrata

38

Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPlus

40

Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPro

42

Aluminijasta vhodna vrata TopComfort

43

Nadstreški

Prikazana vrata so delno opremljena z nestandardno opremo,
zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi.
Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarskotehničnih vzrokov.
Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim
dovoljenjem. Pridržana je pravica do sprememb.
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G A R A Ž N A V R ATA

Za vse, ki pričakujejo več
Hörmann ima za vsako garažo in zahtevo ustrezna
vrata: toplotno izolirana sekcijska vrata, klasična
dvižna vrata, kompatkna navojna in praktična
stranska sekcijska vrata.
Vseeno, za kateri proizvod se odločite:
vse Hörmann rešitve vrat so prepričljive zaradi
kakovosti blagovne znamke „Made in Germany“
kot tudi individualnih možnosti oblikovanja
in domišljenih detajlov, ki so vam na voljo samo
pri evropskem proizvajalcu št. 1: npr. mehansko
varovalo pred dvigovanjem garažnih vrat za visoko
stopnjo protivlomne zaščite, BiSecur brezžični
sistem pogonov za več udobja in varnosti
ali plastično podnožje podboja sekcijskih vrat
za optimalno dolgotrajno zaščito vrat.

Decograin površine Dark Oak
in Titan Metallic CH 703

Sekcijska garažna vrata

Stranska sekcijska vrata

Vodoravna motiva vrat D in T z aplikacijami

V celoti prosta višina in enostaven prehod

Berry-Schwingtore
Tormotive 903 und 904
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Garažna navojna vrata RollMatic
Stranska vrata NT 60

Več informacij najdete v brošurah
o sekcijskih garažnih vratih, stranskih
sekcijskih vratih, dvižnih vratih Berry
in o garažnih navojnih vratih RollMatic.
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S E K C I J S K A G A R A Ž N A V R ATA

Jeklene površine / vrste masivnega lesa

Jeklene površine
Woodgrain
Sandgrain
Silkgrain
Micrograin
Vrste masivnega lesa
Skandinavska smreka
Kanadski iglavec

Upoštevajte:
Notranje strani sekcijskih garažnih vrat so načeloma na voljo v sivobelem
barvnem odtenku, RAL 9002.
Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.
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*

prednostne barve za površino Sandgrain

Prednostne barve

RAL 9007 temna barva
aluminija
RAL 9006 svetla barva
aluminija *
RAL 8028 terra rjava *
RAL 8003 ilovnato rjava
RAL 8001 oker rjava
RAL 7040 temnosiva
RAL 7035 svetlo siva

RAL 7016 antracit siva *
RAL 6009 smrečno zelena
RAL 6005 zelena kot mah
RAL 5014 golobje modra
RAL 5011 jekleno modra
RAL 3003 rubinasto rdeča
RAL 1015 barva svetle
slonovine

RAL 7030 kamnito siva

Konfigurator vrat
S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem
osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variante
proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat
najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de

Decograin imitacije

Držala vrat

Golden Oak

plastično držalo črne barve

Dark Oak

alu litina bele barve, RAL 9016

Night Oak

alu litina, barva novega srebra

Rosewood

krtačeno nerjavno jeklo

Winchester Oak

polirano nerjavno jeklo

Titan Metallic CH 703

alu litina rjave barve, RAL 8028

Pogoni garažnih vrat in dodatna oprema
Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi
za upravljanje vam je na voljo na straneh 20 – 27.
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S E K C I J S K A G A R A Ž N A V R ATA

LPU – dvostenska jeklena sekcijska vrata
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Woodgrain

Vodoravni motiv S

Vodoravni motiv M

Vodoravni motiv L

●

●

●

●

●

Sandgrain

Micrograin

●

Silkgrain

●

●

Decograin

●

●

LTE – enostenska jeklena sekcijska vrata
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Woodgrain*

*

Vodoravni motiv S

Vodoravni motiv M

●

●

samo v standardno beli RAL 9016

●● dobavljive izvedbe vrat / površin

Upoštevajte:
Dvostenska vrata LPU zagotavljajo najboljšo možno izolacijo.
Razen tega pa lamele, debeline 42 mm, zagotavljajo boljšo
stabilnost in miren tek vrat.
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Enostenska vrata LTE so cenovno ugodna rešitev za montažne
garaže, ki ne potrebujejo dodatne toplotne izolacije.

Vodoravni motiv L

LPU – dvostenska jeklena sekcijska vrata
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Vodoravni motiv D

Vodoravni motiv T

Woodgrain

Kaseta
●

Sandgrain

Micrograin

Silkgrain

●

●

Decograin

●

LTE – enostenska jeklena sekcijska vrata
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Vodoravni motiv D
Woodgrain*

*

Vodoravni motiv T

Kaseta
●

samo v standardno beli RAL 9016

● ● dobavljive izvedbe vrat / površin

9

S E K C I J S K A G A R A Ž N A V R ATA

LPU – dvostenska dizajn sekcijska vrata, vodoravni motiv L s površino Silkgrain
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Motiv 450

Motiv 451*

Motiv 452*

Motiv 454

Motiv 456

Motiv 457

Motiv 458

Motiv 459*

LPU – dvostenska jeklena sekcijska vrata, vodoravni motiv T z dizajn vstavkom
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Motiv 500**

*

Motiv 500***

Motiv 501**

Motiv 501***

motivi 451, 452, 459 so dobavljivi tudi s plastično zasteklitvijo

** vstavki z videzom
nerjavnega jekla
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*** vstavki z videzom
lesa

Sekcijska vrata iz masivnega lesa, skandinavska smreka (slike), kanadski iglavec
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Vodoravni motiv S

Vodoravni motiv M

Vodoravni motiv L

Motiv 401

Motiv 402

Motiv 403

Motiv 404

Motiv 405

Motiv 404

s polnilom iz naravnega kamna *

Kaseta V

Motiv 403
s polnilom iz naravnega kamna *

Motiv 406

*

tropsko zelena

*

večbarvno rdeča

*

Balmoral-rosso
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S T R A N S K A S E K C I J S K A V R ATA

Jeklene površine

Prednostne barve

Woodgrain
Sandgrain
Silkgrain

RAL 9007 temna barva
aluminija
RAL 9006 svetla barva
aluminija *
RAL 8028 terra rjava *
RAL 8003 ilovnato rjava
RAL 8001 oker rjava
RAL 7040 temnosiva
RAL 7035 svetlo siva

Decograin imitacije

RAL 7016 antracit siva *

Golden Oak

RAL 6009 smrečno zelena

Dark Oak

RAL 6005 zelena kot mah

Titan Metallic CH 703

RAL 5014 golobje modra
RAL 5011 jekleno modra
RAL 3003 rubinasto rdeča
RAL 1015 barva svetle
slonovine

RAL 7030 kamnito siva

Upoštevajte:
Notranje strani stranskih sekcijskih vrat so načeloma na voljo v sivobelem
barvnem odtenku, RAL 9002.
Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.
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*

prednostne barve za površino Sandgrain

Pogoni garažnih vrat in dodatna oprema
Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi
za upravljanje vam je na voljo na straneh 20 – 27.

Dvostenska jeklena sekcijska vrata
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o stranskih sekcijskih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Vodoravni motiv M

Vodoravni motiv L

Kaseta

Woodgrain

●

●

●

Sandgrain

●

●

Silkgrain

●

●

Decograin

●

●

●

● ● dobavljive izvedbe vrat / površin

Barva svetlega aluminija
RAL 9006

Standardno bela
RAL 9016

Rjava

Videz krtačenega
nerjavnega jekla

Izvedba za ročno
upravljanje

●

●

●

●

Izvedba s pogonom:
držalo vrat s funkcijo
za osebni prehod
(delno odpiranje)

●

●

●

●

Držala vrat

● ● dobavljive izvedbe držal / površin

13

D V I Ž N A V R ATA B E R R Y

Jeklene površine / vrste masivnega lesa

Prednostne barve

Barvni odtenki
lesenih vrat

Jeklene površine

Jeklene površine prednostne barve

Barvni odtenki vrat iz masivnega lesa

RAL 9016 standardno bela
Vrste masivnega lesa
Skandinavska smreka

RAL 9006 svetla barva
aluminija
RAL 8028 terra rjava
RAL 7040 temnosiva
RAL 7035 svetlo siva
RAL 7016 antracit siva
RAL 6009 smrečno zelena

čisto bela
smrečno rumena
pariško modra
golobje modra
smrečno zelena
svetlo siva

RAL 1015 barva svetle
slonovine

Konfigurator vrat
Upoštevajte:
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Dobavljena vrata so na zunanji in notranji strani enake barve.
Podboj je serijsko pocinkan, brez osnovnega premaza.
Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.

S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem
osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variante
proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat
najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de

Decograin imitacije

Držala vrat

Golden Oak

plastično držalo črne barve

Rosewood

alu litina bele barve, RAL 9016
alu litina rjave barve, RAL 8028
alu litina, barva novega srebra
krtačeno nerjavno jeklo
polirano nerjavno jeklo

Pogoni garažnih vrat in dodatna oprema
Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi
za upravljanje vam je na voljo na straneh 20 – 27.
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D V I Ž N A V R ATA B E R R Y

Dvižna vrata Berry Jekleni motivi
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o stranskih dvižnih vratih Berry ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

*
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Motiv 902

Motiv 941

Motiv 957

Motiv 990

Motiv 968

Motiv 984*

Motiv 985*

Motiv 971*

Motiv 973*

Motiv 975*

Motiv 977*

Motiv 979*

na voljo v izvedbi Decograin Golden Oak oz. Rosewood

Dvižna vrata Berry Jekleni motivi Skandinavska smreka
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o stranskih dvižnih vratih Berry ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Motiv 925

Motiv 927

Motiv 931

Motiv 933

Motiv 934

Motiv 937

Motiv 936 basic

Motiv 905
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G A R A Ž N A N AV O J N A V R ATA R O L L M AT I C

11 barv po isti ceni

Decograin imitacije

Imitacije Decopaint

Decograin imitacije

Imitacije Decopaint

RAL 9016 standardno bela

RAL 7016 antracit siva

RAL 9006 svetla barva
aluminija

RAL 6005 zelena kot mah

Golden Oak

Golden Oak

RAL 5011 jekleno modra

Rosewood

Rosewood

RAL 9005 intenzivno črna
RAL 9001 kremno bela
RAL 8028 terra rjava

RAL 3003 rubinasto rdeča
RAL 1015 barva svetle
slonovine

RAL 7035 svetlo siva

Upoštevajte:
Površina Decograin je na zunanji strani profilov navojnih vrat
iz UV obstojnega plastičnega folijskega premaza. Z brazgotinastim
vzorcem daje premaz do podrobnosti enak videz lesa.
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Pri izvedbi Decopaint so profili navojnih vrat na zunanji in notranji strani
lakirani v videzu vrat. Okvir, tekalna vodila, maska za preklado in ohišje
navojne osi so prašno obdelani v osnovnem tonu barve lesa, kar daje
harmoničen videz vrat.

Dodatna oprema za pogone
Več informacij o Hörmann dodatni opremi za upravljanje
vam je na voljo na straneh 25 – 27.

Garažna navojna vrata RollMatic
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o navojnih garažnih vratih RollMatic ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Notranja navojna vrata

Zunanja navojna vrata

Standardno bela RAL 9016

●

●

Decograin

●

Decopaint

●

●

● ● dobavljive izvedbe vrat / površin

Serijsko s pogonom, krmiljenjem in ročnim oddajnikom HSE 2 BS
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P O G O N I V R AT

Udobje,
ki vam daje varnost
Hörmann pogoni in elementi upravljanja
so prepričljivi zaradi inovativne tehnike,
ekskluzivnega dizajna in stroprocentne
kompatibilnosti – idealna kombinacija
za vse, ki dajejo poudarek popolnosti.
Si želite maksimalno udobje?
S posebno varno kodiranim brezžičnim
sistemom BiSecur lahko pogone svojih
garažnih in dvoriščnih vrat kot tudi
pogone drugih vrat in električne
naprave udobno in varno upravljate
z brezžičnimi sprejemniki.
In seveda imamo za vse vaše želje
in potrebe tudi ustrezne elemente
upravljanja: elegantne ročne oddajnike,
stacionarna brezžična tipkala in lepo
oblikovana notranja brezžična tipkala –
izberite svoje favorite.

Ročni oddajniki s strukturirano površino

Hohe
Sicherheit
durch
NiedrigenergieBetrieb
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Pogoni garažnih in dvoriščnih vrat

Türantrieb PortaMatic

Kompatibilne rešitve za pogone vam nudi njihov proizvajalec številka 1 v Evropi

für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

BiSecur SmartHome
Komfortabel und sicher leben

Več informacij najdete v brošurah Pogoni za garažna in dvoriščna vrata,
Pogon PortaMatic in BiSecur SmartHome.
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P O G O N I V R AT

Pogoni garažnih vrat
SupraMatic
vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS in vodilom (K)*

SupraMatic E

SupraMatic P
vključno z enosmerno fotocelico EL 101

Enosmerna fotocelica EL 101

ProMatic
vključno z ročnim oddajnikom HS 2 BS in vodilom (K)*

ProMatic

Enosmerna fotocelica EL 101

ProMatic z akumulatorjem
vključno z ročnim oddajnikom HSE 2 BS in vodilom (K)*

ProMatic z akumulatorjem

Zamenljivi akumulator WA 24 za ProMatic z akumulatorjem

Sončni modul SM 1‑1 za ProMatic z akumulatorjem

*
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Kratko vodilo (K) primerno za:
Dvižna vrata Berry di višine 2500 mm
Jeklena sekcijska vrata do višine 2250 mm z okovjem L / Z / H
Lesena sekcijska vrata do višine 2125 mm z okovjem N

Pogoni dvoriščnih vrat
Pogon krilnih vrat RotaMatic za 1- in 2-krilna vrata
vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS
RotaMatic
za širino vratnih kril od 1000 do 2500 mm
RotaMatic P
za širino vratnih kril od 1000 do 2500 mm
RotaMatic PL
za širino vratnih kril do 4000 mm

SK set (vključno z enosmerno fotocelico in rumeno opozorilno lučjo)

Enosmerna fotocelica EL 31 za RotaMatic

Pogon krilnih vrat RotaMatic z akumulatorjem za 1- in 2-krilna vrata
vključno z ročnim oddajnikom HSE 2 BS
RotaMatic z akumulatorjem
za širino vratnih kril od 1000 do 2500 mm

Zamenljivi akumulator za RotaMatic z akumulatorjem

Sončni modul RotaMatic z akumulatorjem

Enosmerna fotocelica EL 31 za RotaMatic

LineaMatic pogon drsnih vrat za 1-krilna dvoriščna vrata
vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS
LineaMatic
do dolžine maks. 6000 mm
LineaMatic P
do dolžine maks. 8000 mm

SK set (vključno z enosmerno fotocelico in rumeno opozorilno lučjo)

Enosmerna fotocelica EL 31 za LineaMatic
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P O G O N I V R AT

Pogoni vrat
Pogon vrat PortaMatic
za vrata do širine vratnih kril 1100 mm oz. teže vratnih kril maks. 125 kg

PortaMatic
v srebrni barvi (E6 / EV 1) za montažo na podboju

PortaMatic
v standardno beli RAL 9016 za montažo na podboju

Možna oprema
Podaljšek osi za montažo pogona nad podbojem vrat
15 mm
30 mm
45 mm
Montažna plošča
v srebrni (E6 / EV 1) ali standardno beli RAL 9016
Škarjasto ogrodje
za montažo pogona na nasprotni strani tečajev (na potisk)
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D O D AT N A O P R E M A

Mobilna dodatna oprema za pogone
Ročni oddajnik HS 5 BS
s 5 tipkami

Postaja ročnega oddajnika

črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

za HS 1 BS, HS 4 BS in HS 5 BS
v črni ali beli barvi

bele barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

Nosilec ročnega oddajnika

črne barve, strukturirana površina
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik HS 4 BS
s 4 tipkami

vključno s sponko za senčilo
transparentno,
za HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS

transparentno, za HSE 1 BS, HSE 2 BS
črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik HS 1 BS
z 1 tipko
črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik HSD 2-A BS
v videzu aluminija,
2 funkcijski tipki

Ročni oddajnik HSD 2-C BS

Ročni oddajnik HSE 1 BS
z 1 tipko

pokromano do visokega sijaja,
2 funkcijski tipki

črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik HSP 4 BS

Ročni oddajnik HSE 2 BS
z 2 tipkama

4 funkcijske tipke

črne barve, strukturirana površina
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik HSZ 1 BS

črne barve, strukturirana površina
s plastičnim pokrovom

1 funkcijska tipka,
za vstavitev v cigaretni vžigalnik

črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

Ročni oddajnik HSZ 2 BS

bele barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

2 funkcijski tipki,
za vstavitev v cigaretni vžigalnik

zelena, lila, rumena, rdeča, oranžna površina
visokega sijaja s kromiranim pokrovom

Brezžični set HF 22 BS

imitacije v srebrni in karbon barvi,
v svetlem koreninskem lesu, svetlem lesu,
temnem lesu, temnem koreninskem lesu

Vsebina seta: ročni oddajnik HSZ 2 BS
in 2-kanalni sprejemnik HET / S 2 BS
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Stacionarna dodatna oprema za pogone
Brezžično notranje tipkalo FIT 2

za maks. 2 funkciji

Brezžični čitalnik prstnih odtisov
FFL 12 BS
za maks. 2 funkciji
in do 12 prstnih odtisov

BiSecur pretvornik
centralna krmilna enota za pogone
in brezžični sprejemnik do 10 uporabnikov,
mals. 16 funkcij

BiSecur aplikacija
brezplačni prenos z App Store
ali Google Play

Brezžično kodno tipkalo
FCT 3 BS

Brezžično notranje tipkalo
FIT 1 BS

za maks. 3 funkcije, osvetljeno

1 funkcijska tipka

Brezžično kodno tipkalo
FCT 10 BS

Brezžično notranje tipkalo FIT 4 BS

za maks. 10 funkcij, osvetljeno

Daljinski podometni oddajnik

4 funkcijske tipke

Brezžično notranje tipkalo FIT 5 BS
s sklopnim zaščitnim pokrovom

2-kanalni podometni oddajnik

HSU 2, obratovalna napetost: 220 V AC

FSU 2, obratovalna napetost: 4,5 – 24 V,
vključno z 9 V baterijo

Daljinski sprejemnik ESE
za izbiro določene smeri „odpiranje –
ustavitev – zapiranje“ na različnih tipkah,
za pogon SupraMatic

Sprejemnik HER 1
sprejemnik (1-kanalni) za upravljanje
zunanje osvetlitve ali enih garažnih vrat
(tuji proizvod)
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4 funkcijske tipke plus tipka
za preverjanje pozicije

Brezžični sprejemnik vtičnica
FES 1 / FES 1-1
FES 1 za vklop in izklop luči in drugih
porabnikov, do 2500 W
FES 1-1 za krmiljenje (impulz) tujih
pogonov kot tudi za vklop in izklop
luči in drugih porabnikov, do 2500 W

Stacionarna dodatna oprema za pogone
Notranje tipkalo IT 1

Ključno stikalo
STUP 40 / STAP 40

za 1 funkcijo

podometna izvedba, vključno z 2 ključema

Notranje tipkalo

nadometna izvedba, vključno z 2 ključema

IT 1b za 1 funkcijo, osvetljena tipka

Transpondersko tipkalo TTE 12

IT 3b za maks. 3 funkcije,
osvetljena tipka

vključno z 2 ključema

Čitalnik prstnih odtisov FL 12

Transpondersko tipkalo TTR 100

za maks. 2 funkciji
in do 12 prstnih odtisov

vključno z 2 ključema

Kodno tipkalo CTR 1b / CTR 3b

Fotocelica EL 101

CTR 1b za 1 funkcijo, osvetljeno

dodatna varnostna naprava
na garažnih vratih

CTR 3b za maks. 3 funkcije, osvetljeno

Notranje tipkalo

Kodno tipkalo CTR 1d / CTR 3d

podometno stikalo
(Š × V): 81 × 81 mm

s sklopnim zaščitnim pokrovom

CTR 1d za 1 funkcijo

podometno stikalo
z napisom „odpiranje vrat“
ali z oznako za „invalidski voziček“
(Š × V): 81 × 81 mm

CTR 3d za maks. 3 funkcije

Kodno tipkalo CTV 1 / CTV 3
z zaščito pred vandalizmom

podometno stikalo
z napisom „odpiranje vrat“
(Š × V): 81 × 152 mm

CTV 1 za 1 funkcijo

Stikalo brez dotika TWT 1
CTV 3 za maks. 3 funkcije
1 funkcija
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V H O D N A V R ATA

Predstavite svojo hišo
z njene najboljše plati
Pustite, da vas presenetijo vhodna vrata,
ki vam nudijo več. Vseeno, ali se odločite
za izvedbo iz aluminija ali jekla / aluminija:
varnost in prvovrsten dizajn sta pri Hörmann
vhodnih vratih vedno vključena. Naslednja
prednost za vas je odlična toplotna
izolacija – prihranili boste energijo in denar.
Naš najboljši primer: prvorazredna vhodna
vrata ThermoCarbon so z vrednostjo
toplotne prepustnosti 0,47 W/(m²·K) svetovni
prvak v toplotni izolaciji in z varnostno
opremo RC 4 istočasno tudi najboljša
glede varnostnih razredov med aluminijastimi
vhodnimi vrati.
Sicer pa: v okviru naše akcije vhodnih vrat
imamo za vas do 30. 6. 2016 pripravljena
izbrana vhodna vrata po ugodni ceni.

Vrednost
UD do

0,47

RC 2
Zertifizierte
Sicherheit

W/(m²·K)

Vhodna vrata
ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoPlus, TopComfort

ThermoPlus / ThermoPro
Haus- und Eingangstüren
Motive mit Applikationen in Edelstahl-Optik
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Več informacij najdete v brošurah
Vhodna vrata ter ThermoPlus / ThermoPro
vhodna in dvoriščna vrata.
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A L U M I N I J A S TA V H O D N A V R ATA T H E R M O C A R B O N

Prednostne barve z enobarvno površino

30

Prednostne barve s strukturirano površino

RAL 9016

standardno bela, visokosijajna

RAL 9007

temna barva aluminija, strukturirana

RAL 9006

svetla barva aluminija, visokosijajna

RAL 9001

kremno bela, strukturirana

RAL 8028

terra rjava mat

RAL 7039

kremenčevo siva, strukturirana

RAL 7040

temnosiva mat

RAL 7030

kamnito siva, strukturirana

RAL 7030

kamnito siva mat

RAL 7016

antracit siva, strukturirana

RAL 7016

antracit siva mat

RAL 7015

skrilasto siva, strukturirana

RAL 7015

skrilasto siva mat

Hörmann barvni odtenek CH 703 antracit, strukturiran

RAL 6009

smrečno zelena mat

Hörmann barvni odtenek CH 607 kostanjeve barve, strukturiran

RAL 6005

zelena kot mah mat

RAL 3003

rubinasto rdeča mat

Upoštevajte:

Konfigurator vrat

Vhodna vrata v prednostnih barvah so na zunanji strani v prednostni
barvi in na notranji strani serijsko v standardno beli mat, RAL 9016,
prašno lakirana. Proti doplačilu so vam vhodna vrata na voljo v enakem
barvnem odtenku tudi na notranji strani.

S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem
osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variante
proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat
najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de

Aluminijasta vhodna vrata ThermoCarbon
maks. velikost vrat 1340 × 2350 mm

Motiv

300

301

302

304

305

Motiv

306

308

309

310

312

Motiv

314

650

680

686

860

Možna oprema
Varnostna oprema razred odpornosti RC 2
Varnostna oprema razred odpornosti RC 3
Varnostna oprema razred odpornosti RC 4
Avtomatska ključavnica S7: ključavnica z vpadom in zapahom
s 7 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo
(ni možna kombinacija z električnim odpiralom)
Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H9) s preklapljanjem dan / noč
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A L U M I N I J A S TA V H O D N A V R ATA T H E R M O S A F E

Prednostne barve z enobarvno površino
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Prednostne barve s strukturirano površino

RAL 9016

standardno bela, visokosijajna

RAL 9007

temna barva aluminija, strukturirana *

RAL 9006

svetla barva aluminija, visokosijajna

RAL 9001

kremno bela, strukturirana

RAL 8028

terra rjava mat

RAL 7039

kremenčevo siva, strukturirana

RAL 7040

temnosiva mat

RAL 7030

kamnito siva, strukturirana *

RAL 7030

kamnito siva mat

RAL 7016

antracit siva, strukturirana *

RAL 7016

antracit siva mat *

RAL 7015

skrilasto siva, strukturirana

RAL 7015

skrilasto siva mat

Hörmann barvni odtenek CH 703 antracit, strukturiran *

RAL 6009

smrečno zelena mat

Hörmann barvni odtenek CH 607 kostanjeve barve, strukturiran *

RAL 6005

zelena kot mah mat

RAL 3003

rubinasto rdeča mat

Upoštevajte:

Konfigurator vrat

Vhodna vrata v prednostnih barvah so na zunanji strani v prednostni barvi in
na notranji strani serijsko v standardno beli mat, RAL 9016, prašno lakirana.
Proti doplačilu so vam vhodna vrata na voljo v enakem barvnem odtenku
tudi na notranji strani.

S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem
osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variante
proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat
najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de

Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

40

45

65

75

110

Motiv

136

140

166

173

176

Motiv

177

185

188

189

402

Možna oprema
Varnostna oprema razred odpornosti RC 2
Varnostna oprema razred odpornosti RC 3
Avtomatska ključavnica S5: ključavnica z vpadom in zapahom
s 5 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo
(ni možna kombinacija z električnim odpiralom)
Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H5) s preklapljanjem dan / noč
Pločevina parapeta iz nerjavnega jekla (samo za vhodna vrata brez aplikacij
iz nerjavnega jekla)
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A L U M I N I J A S TA V H O D N A V R ATA T H E R M O S A F E

Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

413

449

501

502

503

Motiv

504

505

514

515

524

Motiv

525

551

552

553

554

Možna oprema
Varnostna oprema razred odpornosti RC 2
Varnostna oprema razred odpornosti RC 3
Avtomatska ključavnica S5: ključavnica z vpadom in zapahom
s 5 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo
(ni možna kombinacija z električnim odpiralom)
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Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H5) s preklapljanjem dan / noč
Pločevina parapeta iz nerjavnega jekla (samo za vhodna vrata brez aplikacij
iz nerjavnega jekla)

Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

555

556

557

558

559

Motiv

560

565

568

581

583

Motiv

585

590

596

650

659
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A L U M I N I J A S TA V H O D N A V R ATA T H E R M O S A F E

Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

667

675

680

686

689

Motiv

693

694

697

757

759

Motiv

762

771

777

779

797

Možna oprema
Varnostna oprema razred odpornosti RC 2
Varnostna oprema razred odpornosti RC 3
Avtomatska ključavnica S5: ključavnica z vpadom in zapahom
s 5 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo
(ni možna kombinacija z električnim odpiralom)

36

Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H5) s preklapljanjem dan / noč
Pločevina parapeta iz nerjavnega jekla (samo za vhodna vrata brez aplikacij
iz nerjavnega jekla)

Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

799

860

861

862

867

Motiv

871

872

877

878

879

Motiv*

*

825

875

za višino vrat 2000 mm

za višino vrat 2000 mm

845

895

za višino vrat 2125 mm

za višino vrat 2125 mm

855

898

za višino vrat 2250 mm

za višino vrat 2250 mm

skladno s Hörmann sekcijskimi vrati z vodoravnim motivom M oz. L, brez optičnega zamika
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J E K L E N A / A L U M I N I J A S TA V H O D N A V R ATA T H E R M O P L U S

Prednostne barve z enobarvno površino

RAL 9007 temna barva
aluminija
RAL 9006 svetla barva
aluminija
RAL 9002 sivobela
RAL 9001 kremno bela
RAL 8028 terra rjava *
RAL 8003 ilovnato rjava
RAL 7040 temnosiva

RAL 7016 antracit siva *

Golden Oak **

RAL 6005 zelena kot mah

Dark Oak **

RAL 5014 golobje modra

Night Oak

RAL 5010 encijan modra

Winchester Oak

RAL 3003 rubinasto rdeča

Titan Metallic CH 703 **

RAL 3000 ognjeno rdeča
RAL 1015 barva svetle
slonovine

RAL 7035 svetlo siva

Upoštevajte:
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Decograin imitacije

Vhodna vrata v prednostnih barvah in imitacijah Decograin so na zunanji
in notranji strani enake barve.

Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPlus
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

THP 010

THP 015

THP 515

THP 700

Motiv

THP 800

THP 810

THP 850

THP 900

THP 750

Možna oprema
Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za THP 010 in THP 015,
paket HB 14-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla
Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za THP 700, THP 750, THP 800,
THP 810, THP 850, THP 900,
paket HB 38-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla
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J E K L E N A / A L U M I N I J A S TA V H O D N A V R ATA T H E R M O P R O

Prednostne barve z enobarvno površino

RAL 9007 temna barva
aluminija
RAL 9006 svetla barva
aluminija
RAL 9002 sivobela
RAL 9001 kremno bela
RAL 8028 terra rjava
RAL 8003 ilovnato rjava
RAL 7040 temnosiva

RAL 7016 antracit siva

Golden Oak

RAL 6005 zelena kot mah

Dark Oak

RAL 5014 golobje modra

Night Oak

RAL 5010 encijan modra

Winchester Oak

RAL 3003 rubinasto rdeča

Titan Metallic CH 703

RAL 3000 ognjeno rdeča
RAL 1015 barva svetle
slonovine

RAL 7035 svetlo siva

Upoštevajte:
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Decograin imitacije

Vhodna vrata v prednostnih barvah in imitacijah Decograin so na zunanji
in notranji strani enake barve.

Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPro
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm oz. 1100 × 2186 mm (TPS 100, 200, 400)

Motiv

TPS 010

TPS 015

TPS 020

TPS 025

Motiv

TPS 030

TPS 040

TPS 700

TPS 750

Motiv

TPS 900

Motiv TPS 100

Motiv TPS 200

Motiv TPS 400

Možna oprema
Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za TPS 010, TPS 015 in TPS 100,
paket HB 14-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla
Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za TPS 700, TPS 750 in TPS 900,
paket HB 38-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla
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A L U M I N I J A S TA V H O D N A V R ATA T O P C O M F O R T

Prednostne barve
z enobarvno površino

Aluminijasta vhodna vrata TopComfort s steklom z motivom
maks. velikost vrat 1300 × 2500 mm

Motiv

100

101

100 / MG 111

Motiv

100 / MG 112

100 / MG 113

100 / MG 114

Motiv

100 / MG 115

100 / MG 116

100 / MG 117

Prednostne barve
s strukturirano površino

RAL 9016 standardno bela
RAL 9006 svetla barva
aluminija
RAL 8028 terra rjava mat
RAL 7040 temnosiva mat
RAL 7030 kamnito siva mat
RAL 7016 antracit siva mat
RAL 7015 skrilasto siva mat
RAL 6009 smrečno zelena mat
RAL 6005 zelena kot mah mat
RAL 3003 rubinasto rdeča mat
RAL 9007 temna barva
aluminija

Upoštevajte:
Vhodna vrata v prednostnih barvah so na zunanji strani v prednostni
barvi in na notranji strani serijsko v standardno beli mat, RAL 9016,
prašno lakirana. Proti doplačilu so vam vhodna vrata na voljo v enakem
barvnem odtenku tudi na notranji strani.

RAL 9001 kremno bela
RAL 7039 kremenčevo siva
RAL 7030 kamnito siva
RAL 7016 antracit siva
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RAL 7015 skrilasto siva
barvni odtenek CH 703 antracit
barvni odtenek CH 607
kostanjeve barve

Možna oprema
Varnostna oprema razred odpornosti RC 2

NADSTREŠKI

Nadstreški
Nadstrešek motiv 105
nadstrešek motiv 105 iz nerjavnega jekla
velikost: 1600 × 900 mm
nadstrešek motiv 105 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm
stranska maska iz nerjavnega jekla za motiv 105,
ravna izvedba, velikost: 900 × 2000 mm
poševna izvedba, velikost: 600 / 900 × 2000 mm

Nadstrešek motiv 405
nadstrešek motiv 405 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm

Nadstrešek motiv 505
nadstrešek motiv 05 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm

Nadstrešek motiv 605
nadstrešek motiv 605 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm
nadstrešek motiv 605 v barvnem odtenku CH 703
velikost: 2000 × 1000 mm
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L E S E N A V R ATA / J E K L E N A V R ATA

Naj vaša hiša postane
pravi dom
Želite zase in svojo družino le najboljše?
Mi tudi! Zato imamo za vas kakovostna
lesena in robustna jeklena vrata
za notranjost in zunanjost objektov,
s katerimi boste svojo hišo odlično opremili
od kleti do podstrešja. Med številnimi
izvedbami in dizajni poiščite vrata,
ki se idealno ujemajo z vašimi zahtevami –
kakovost vas bo navdušila v vseh primerih.
In če si želite neoviran dostop za invalide
ali pa samo več udobja, lahko svoja
notranja vrata upravljate tudi avtomatsko
s Hörmann pogonom PortaMatic:
enostavno z daljinskim upravljanjem,
s tipkalom ali z aplikacijo Smartphone.

bis zu

49%*
bessere
Wärmedämmung

NAJVIŠJA ODPORNOST PROTI UDARCEM

Hohe
Sicherheit
durch
NiedrigenergieBetrieb
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Lesena notranja vrata

Funktionstüren für Ihr Haus

Türantrieb PortaMatic

Pogon vrat PortaMatic za neovirano in udobno bivanje

NEU: Thermisch getrennte Mehrzwecktür MZ Thermo Plus

für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

Več informacij najdete v brošurah Notranja lesena vrata,
Vrata za vaš dom in Pogon PortaMatic.
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L E S E N A N O T R A N J A V R ATA

Duradecor barve / imitacije

Duradecor strukturirano /
usklajeno strukturirano

Duradecor strukturirano

RAL 9016 standardno bela

RAL 7016 antracit siva

beli hrast

bela staničevina

italijanska akacija

beli hrast prečno

divji hrast

beli jesen

italijanska akacija prečno

sivi hrast

surovi hrast

RAL 7035 svetlosiva

kanadski javor

svetlo siva staničevina

francoska bukev

Duradecor usklajeno strukturirano
hrast kremen
hrast bazalt
ognjeni hrast
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Furnir iz pravega lesa

Lak

Pogon vrat PortaMatic

javor

RAL 9016

standardno bela

bukev

RAL 9010

čisto bela

beli hrast

RAL 7035

svetlo siva

RAL 7016

antracit siva

PortaMatic v srebrni (E6 / EV 1)
z lučjo, montaža
na razširjenem podboju vrat
PortaMatic v beli RAL 9016
z opcijskim podaljškom osi,
montaža nad podbojem vrat

Jekleni podboj VarioFix

Vgradnja v montažno steno
z vratnim krilom z utorom
vgradnja v zidano steno
s površinsko izravnanim
vratnim krilom in zakritimi tečaji
Jekleni podboj VarioFix
•• videz kot leseni podboj
brez vidne zajere
•• enostavna montaža kot pri
lesenem podboju
•• robusten in z dolgo
življenjsko dobo

Pogoni za notranja vrata in dodatna oprema
Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi
za upravljanje vam je na voljo na straneh 24 – 27.
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L E S E N A N O T R A N J A V R ATA

Lesena notranja vrata
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

BaseLine

Plain 27-7

Steel 14

Steel 27

Steel 20

Duradecor

●

●

●

●

●

Duradecor usklajeno
strukturirano

●

Duradecor strukturirano

●

furnir iz pravega lesa

●

lak

●

●

●

●

●

Inlay 2

Inlay 12

Groove 15

Groove 13

Groove 20

●

●

●

●

●

Motiv

●

Duradecor
Duradecor usklajeno
strukturirano
Duradecor strukturirano

furnir iz pravega lesa

lak

●● dobavljive izvedbe vrat / površin
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Inlay 26

Lesena notranja vrata
maks. velikost vrat 1250 × 2250 mm

Motiv

Rail 1

Rail 2

Georgia 1

Georgia 2

Georgia 4

Vermont 1

●

●

●

●

●

●

furnir iz pravega lesa

●

●

●

●

●

lak

●

●

●

●

●

Vermont 2

Vermont 4

Carolina 1

Carolina 2

Carolina 4

●

●

●

●

●

Duradecor
Duradecor usklajeno
strukturirano
Duradecor strukturirano

Motiv
Duradecor
Duradecor usklajeno
strukturirano
Duradecor strukturirano

furnir iz pravega lesa

lak

● ● dobavljive izvedbe vrat / površin

49

J E K L E N A N O T R A N J A I N Z U N A N J A V R ATA

Prednostne barve z enobarvno površino

RAL 9007 temna barva
aluminija **
RAL 9006 svetla barva
aluminija
RAL 9002 sivobela *
RAL 9001 kremno bela *
RAL 8028 terra rjava
RAL 8003 ilovnato rjava
RAL 7040 temnosiva

Imitacije
za notranja vrata

RAL 7016 antracit siva

Golden Oak

beli jesen

RAL 6005 zelena kot mah

Dark Oak

svetel hrast

RAL 5014 golobje modra

Night Oak

bukev

RAL 5010 encijan modra *

Winchester OakWinchester
Oak **

Melinga Dark

RAL 3003 rubinasto rdeča
RAL 3000 ognjeno rdeča *
RAL 1015 barva svetle
slonovine

RAL 7035 svetlo siva
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Decograin imitacije

* ni na voljo za notranja vrata ZK in jeklena varnostna vrata KSI
** na voljo samo za večnamenska vrata MZ Thermo in jeklena varnostna
vrata KSI Thermo

Titan Metallic CH 703 **

Jeklena vrata
Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri „Vrata za vašo hišo“ ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

Velikost vrat
1000 × 2000 mm

podboj

standardno bela

Notranja vrata
ZK

Stanovanjska
vhodna vrata
WAT

Večfunkcijska
vrata H3-D

T30 ognjevarna
vrata H8-5

Jeklena
varnostna vrata
KSI

kotni podboj

kotni podboj

kotni podboj

kotni podboj

kotni podboj

●

●

sivobela

●

●

●

pocinkana

●

barva

●

●

●

notranje imitacije

●

●

●

Velikost vrat

Večnamenska
vrata MZ

Večnamenska
vrata MZ Thermo
TPS 011

Večnamenska
vrata MZ Thermo
TPS 021

Večnamenska
vrata MZ Thermo
TPS 051

Jeklena
varnostna vrata
KSI Thermo

slepi podboj

slepi podboj

slepi podboj

slepi podboj

slepi podboj

●

●

●

●

●

barva

●

●

●

●

Decograin imitacije

●

●

●

●

1000 × 2000 mm

podboj

standardno bela

● ● dobavljive izvedbe vrat / površin
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Doživite
Hörmann
pri novogradnji in prenovi
Hörmannkakovost
– kakovost
brez kompromisov

S pomočjo podjetja Hörmann lahko brezskrbno načrtujete.
Rešitve pri gradnji objektov, ki so vam na voljo,
so kar najbolje medsebojno usklajene in nudijo za vsako
področje
vrhunske
izdelke z visoko
funkcionalnosti.
Hörmann KG Amshausen,
Nemčija
Hörmann stopnjo
KG Antriebstechnik,
Nemčija
Hörmann KG Brandis, Nemčija

Hörmann KG Brockhagen, Nemčija

• • Garažna vrata
Optimalno usklajeno z vašim osebnim arhitekturnim stilom:
dvižna ali sekcijska garažna vrata iz jekla ali lesa.

• • Lesena notranja vrata
Kakovostna lesena notranja vrata dajejo vašemu domu
izjemno prijetnost in se harmonično vključujejo v celostno
podobo vaših lastnih štirih sten.
Hörmann Tianjin, Kitajska

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Lesena notranja vrata

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

• • Jeklena vrata
Solidna vrata za vse prostore vaše hiše,
od kleti do podstrešja.

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann

Hörmann Beijing, Kitajska

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

GARAŽNA VRATA

pomembne
sestavne
elemente izprograma
ene roke. Proizvodnja teh
•vse
• Podboji
Izberite
jih iz obsežnega
za novogradnjo,
in prenovo.tovarnah in temelji na
elementov
poteka vrazširitev
zelo specializiranih

POGONI
INDUSTRIJSKA VRATA

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne

NAKLADALNA TEHNIKA

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki
in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo

NOTRANJA VRATA

kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

PODBOJI
Jeklena vrata

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor
T. +386 (0)2 48 00 141

www.matjaz.si • info@matjaz.si

www.hoermann.com

• • Vhodna vrata
Hörmann
KG Werne,
Nemčija in zahtevoHörmann
B.V., Nizozemska
Za vsako
potrebo
bosteAlkmaar
v našem
obsežnem
programu vhodnih vrat našli motiv po svojih željah.

Garažna
vrata in pogoni Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija
Hörmann KG Freisen,
Nemčija
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•Hörmann
• Pogoni
vratNemčija
KG Dissen,
Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija
Uživajte izjemno udobje in protivlomno varnost
s Hörmann pogoni za garažna in dvoriščna vrata.
Udobje Hörmann pogonov vrat pa lahko uživate tudi
v svojih bivalnih prostorih.

