
Przegląd nowych produktów

NOWOŚCI
2018

67 mm

EI230 MZ

Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się w Hörmann Polska lub u naszego 
partnera handlowego czy wybrane rozwiązanie może być zastosowane w Polsce z tego 
względu, że nie wszystkie przedstawione w prospekcie produkty lub wersje wykonania  
są do sprzedaży na rynku polskim.



Garażowe bramy segmentowe
LPU 67 Thermo
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67 mm

Nawet o 30 %
lepsze właściwości izolacyjne  
w porównaniu do garażowej bramy 
segmentowej LPU 42

Współczynnik U dla pojedynczego 
segmentu: 

0,33 W/ (m²·K)

Współczynnik U dla bramy 
5000 × 2125 mm: 1,0 W/ (m²·K)

Energooszczędna brama 

LPU 67 Thermo

Segmenty 67 mm z przegrodą termiczną
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem 
palców z zewnątrz i wewnątrz
Potrójne wzmocnienie z blachy  
w obszarach mocowania
Podwójna uszczelka wargowa  
na łączeniach segmentów
Podwójna uszczelka progowa
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Garażowe bramy segmentowe
LPU 67 Thermo

Standardowa wersja wykonania LPU 67 Thermo

• Przetłoczenia M, przetłoczenia L  
i przetłoczenia L Design

• Powierzchnia Silkgrain w kolorze białym RAL 9016, 
15 kolorach preferowanych lub w dowolnym 
kolorze z palety RAL CLASSIC

• Powierzchnia Decograin w okleinach: 
Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703

• Maks. szerokość bramy 5000 mm
• Maks. wysokość bramy 3000 mm
• Dostępne wszystkie typy przeszklenia  

o grubości konstrukcji 42 mm
• Aluminiowa rama przeszklenia  

z przegrodą termiczną
• Wszystkie przeszklenia z potrójnymi szybami
• Opcjonalny profil ThermoFrame – poprawa 

izolacyjności cieplnej nawet o 10 %

Identyczna wersja wykonania ościeżnicy  
do płyt bramy o grubości konstrukcji  
42 mm i 67 mm

• Z prowadzeniem N, L i Z
• Takie same wymiary montażowe  

jak bram LPU 42
• Łatwa modernizacja bram LPU 42 (od serii 40) 

poprzez wymianę płyty bramy

Standardowa 
wersja wykonania 
– najlepsza  
izolacyjność cieplna

Tylko w firmie Hörmann
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Wersja wykonania Premium LPU 67 Thermo

Takie samo wyposażenie jak w wersji standardowej  
i dodatkowo:

• podwójne rolki bieżne
• okucia, ościeżnice, szyny bieżne i szyny łączące  

w kolorze białoszarym RAL 9002**

** ocynkowany mechanizm sprężyn z mocowaniem, 
zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny, bęben linowy, 
szyna napędu

Wersja wykonania 
Premium – 
wyjątkowy wygląd 
bramy od wewnątrz

Okucia i szyna bieżna w kolorze białoszarym RAL 9002
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Garażowe bramy segmentowe
Optymalne wietrzenie garażu to skuteczna ochrona przed powstawaniem pleśni

Funkcja wietrzenia przez 
uchylenie najwyższego 
segmentu 
• Funkcję wietrzenia zapewniają  

składane obejmy rolek na najwyższym 
segmencie bramy

• Najniższy segment bramy pozostaje  
na posadzce, zabezpieczając garaż przed 
przedostawaniem się małych zwierząt

• Obsługa przyciskiem poprzez funkcję 
napędu „druga wysokość otwarcia”

• Opcjonalnie we wszystkich garażowych 
bramach segmentowych LPU 42  
z napędem. W bramach LPU 67 Thermo 
możliwość zastosowania od marca 2018 r.

• Możliwość późniejszego montażu  
we wszystkich garażowych bramach 
segmentowych LPU 42  
(z prowadzeniem N, L, Z)  
z napędem SupraMatic* lub ProMatic**

* od roku produkcji 2006
** od roku produkcji 2012,  

szerokość bramy do 3000 mm

Czujnik klimatyczny  
do automatycznej wentylacji 
garażu 
• Automatyczne wietrzenie garażu  

w bramach z napędem SupraMatic 
poprzez funkcję „druga wysokość 
otwarcia”

• Brama otwiera się automatycznie,  
gdy wilgotność powietrza jest zbyt duża

• Brama zamyka się automatycznie przy 
uregulowanej wilgotności powietrza

• Regulowany zakres temperatur,  
w których brama się nie otwiera  
(np. ryzyko ujemnych temperatur w garażu)

• Regulowany czas pracy  
(np. wyłączanie w godzinach nocnych)

• Regulowany czas otwarcia  
(np. maks. 2 godziny wietrzenia)

• Możliwość rozszerzenia o czujnik 
zewnętrzny  z zastosowaniem 
wentylatora (po stronie inwestora)
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90 % bram komisjonowanych 
dostępnych w ciągu  

15 dni roboczych*

Ponad 175 wersji wykonania bram  
lub wymiarów znormowanych dostępnych  
z magazynu fabryki w Niemczech

Garażowe bramy segmentowe
Program Szybka Dostawa

Garażowa brama 
segmentowa
• LPU 42** w wersji standardowej
• Przetłoczenia M, przetłoczenia L, 

przetłoczenia D, przetłoczenia T
• Powierzchnie Woodgrain, 

Sandgrain, Silkgrain, Decograin
• 16 kolorów preferowanych  

i dowolne kolory wg palety RAL
• W niemal wszystkich wariantach 

wyposażenia**, np. z drzwiami 
przejściowymi, elementami 
Design, intarsjami, oknami  
i kratkami wentylacyjnymi

• Zakres wymiarów:  
szerokość: 2000 – 5500 mm 
wysokość: 1875 – 3000 mm

Boczna brama 
segmentowa
• Przetłoczenia M, przetłoczenia L
• Powierzchnie Woodgrain, 

Sandgrain, Silkgrain, Decograin
• 16 kolorów preferowanych  

i dowolne kolory wg palety RAL
• W niemal wszystkich wariantach 

wyposażenia**, np. z elementami 
Design, oknami i kratkami 
wentylacyjnymi

• Zakres wymiarów:  
szerokość: 2000 – 6500 mm 
wysokość: 1875 – 3000 mm

* Podany termin dostawy obowiązuje od dnia wpłynięcia w 100 % uzgodnionego zamówienia  
w zakładzie Hörmann do dnia zrealizowania dostawy do magazynu Hörmann Polska.

** Możliwości łączenia powierzchni, kolorów, oklein i wyposażenia dodatkowego zgodnie 
z obowiązującym cennikiem dla partnerów handlowych
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Brama RollMatic OD podsufitowa
Brama garażowa do ograniczonej przestrzeni – idealna do modernizowanych garaży

• Minimalna wymagana ilość miejsca z boku wynosi tylko 100 mm
• Profile bramy rolowanej o wysokości 77 mm
• Kolory i okleiny takie same jak w garażowej bramie rolowanej RollMatic
• Wymagający mało miejsca napęd montowany na poziomej prowadnicy
• Elastyczna uszczelka wargowa w obszarze nadproża
• Napęd ProMatic (standardowo) lub SupraMatic E
• Możliwość mocowania napędu z lewej lub prawej strony
• Zrównoważenie ciężaru realizowane przez mechanizm  

wielu sprężyn naciągowych

Aluminiowe prowadnice łączone pod kątem w narożach

Elastyczna uszczelka wargowa w obszarze nadproża

Uszczelnienia szczotkowe w prowadnicach / mechanizm wielu sprężyn naciągowych

Wymagający mało miejsca napęd montowany na poziomej prowadnicy

Wymagana niewielka  
wysokość nadproża

60 mm
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Napędy do bram garażowych i wjazdowych
Nowy design elementów sterujących

Czytnik linii papilarnych FL 150
dla 2 funkcji, otwieranie bramy przez 
przyłożenie palca do czytnika, możliwość 
zapisania 150 odcisków linii papilarnych

Sterownik na klucz STUP 50 / STAP 50
w wersji podtynkowej lub natynkowej,  
w komplecie 3 klucze

Sterownik wewnętrzny IT 1b
duży, podświetlany przycisk  
do otwierania bramy

Sterownik wewnętrzny IT 3b
duży przycisk z podświetlanym okręgiem 
do otwierania bramy, dwa przyciski  
do obsługi oświetlenia napędu  
i wyłączania zdalnej obsługi radiowej 
(tylko do SupraMatic)

Sterownik kodowany cyfrowo CTP 3
dla 3 funkcji, z podświetlanymi napisami, 
z czułą powierzchnią dotykową  
w kolorze czarnym

Sterownik kodowany cyfrowo CTV 3
dla 3 funkcji, szczególnie wytrzymały,  
z metalową klawiaturą

Sterowniki kodowane cyfrowo 
CTR 1 / CTR 3
dla 1 lub 3 funkcji, z podświetlanymi 
przyciskami i silikonową klawiaturą 
odporną na działanie warunków 
atmosferycznych

Transponder TTR 1000
dla 1 funkcji, na 1000 rejestrowanych 
kluczy, 2 klucze w zakresie dostawy 
(pozostałe na życzenie)
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Napęd do zamka SmartKey sterowany drogą radiową
Do drzwi zewnętrznych i drzwi wejściowych do mieszkań

• Duży komfort obsługi: ryglowanie  
i odryglowanie drzwi za pomocą 
pilota, wewnętrznego sterownika 
radiowego lub aplikacji BiSecur

• Komfortowe ryglowanie  
po naciśnięciu przycisku 
automatycznie po upływie 30, 60 lub 
120 sekund lub opóźnione w czasie 
(10, 20 lub 30 sekund)

• W pełni automatyczne 
programowanie napędu

• Uniwersalna regulacja momentu 
obrotowego, prędkości

• Akustyczna / optyczna sygnalizacja 
zwrotna położeń krańcowych

• Montaż z wewnętrznej strony drzwi
• Do wkładek patentowych z funkcją 

niezależnego obustronnego 
otwierania w sytuacjach awaryjnych  
i zagrożenia – drzwi można w każdej 
chwili otworzyć i zamknąć kluczem  
z zewnątrz

• Napęd jest montowany na włożonym 
kluczu* (wkładka patentowa  
musi wystawać od wewnątrz  
na odległość 7 – 12 mm)

• Prosty, uniwersalny montaż:  
na zaciski, przez przyklejanie  
lub przykręcanie

• Inteligentne sterowanie silnikiem
• Zasilanie napięciowe z baterii 

(4 × baterie AA, żywotność  
ok. 1 rok** przy 8 cyklach dziennie)

• System zdalnego sterowania 
radiowego z funkcją odczytu  
statusu zamka

• Dostępny w kolorze białym  
i srebrnym

* Główkę klucza należy skrócić  
na długość 4 – 7 mm.

** W zależności od płynnej pracy drzwi  
lub zamka i zastosowanych baterii!
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Napędy do bram garażowych i wjazdowych
Większy komfort

Standardowe oświetlenie 
LED w napędach 
SupraMatic / ProMatic

• Reflektory LED w klasie efektywności 
energetycznej A++

• Oświetlenie zużywające 85 %  
mniej energii

Ulepszone rozwiązania 
techniczne w napędach 
RotaMatic / LineaMatic  
do bram wjazdowych
• Zużycie energii w trybie standby  

poniżej 1 W
• Precyzyjna regulacja biegu bramy
• Optymalna regulacja prędkości bramy
• Nowa wersja Akku Solar z komfortową 

funkcją odczytu położenia bramy

Program do projektowania 
bram skrzydłowych
• Interfejs programu na komputery 

PC / MAC i mobilne urządzenia 
peryferyjne oparty na przeglądarce 
internetowej

• Nie wymaga instalacji
• Obejmuje nowy napęd VersaMatic  

do bram skrzydłowych

13



Stalowe drzwi zewnętrzne Thermo65
Nowy elegancki wzór drzwi i nowe opcje wyposażenia

Wzór 
600 
z eleganckim 
przeszkleniem

Thermo65 wzór 600
• Eleganckie przeszklenie – szyba 

nałożona na powierzchnię płyty 
drzwiowej z kontrastowym 
czarnym obramowaniem

• Uchwyt HB 38-2 ze stali 
nierdzewnej na wypełnieniu 
stalowym

• 3-szybowe szkło izolacyjne
• Współczynnik UD nawet ok. 

1,0 W/ (m²·K)*
• Dostępny we wszystkich  

kolorach i okleinach

* W zależności od wielkości drzwi,  
podane wartości dotyczą wymiarów  
RAM 1230 × 2180 mm
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Uchwyt zewnętrzny 
HB 38-3 
• Ergonomiczny kształt z prostokątnymi 

krawędziami
• Dostępny opcjonalnie do wszystkich 

drzwi zewnętrznych Thermo46 / 65

Zamek automatyczny  
z mechanicznym 
samoczynnym 
ryglowaniem 
• Rygle wysuwają się automatycznie  

w momencie domknięcia drzwi 
zewnętrznych i bezpiecznie je ryglują

• Dostępny opcjonalnie do wszystkich 
drzwi zewnętrznych Thermo65
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Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe / ThermoCarbon
Klasa przeciwwłamaniowa RC 3 w standardzie
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RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

Tylko w firmie Hörmann

Drzwi zewnętrzne
ThermoSafe
ThermoCarbon

standardowo  
w klasie RC 3
Elementy boczne w klasie RC 3 
dostępne są opcjonalnie  
za dopłatą

Wyposażenie 
przeciwwłamaniowe RC 3
Charakterystyka włamywacza  
wg PN-EN 1627:
Włamywacz usiłuje włamać się 
przez zaryglowane drzwi przy 
użyciu 2 śrubokrętów, obcęgów, 
wbijaków, łomu i prostej wiertarki.

Czas oporu: 5 minut
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Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Uchwyt Design G 750 LED ze zintegrowaną listwą świetlną
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Wzór 568 z uchwytem Design G 750 LED Wzór 565 z uchwytem DesignPlus G 760 LED

Uchwyt Design  
G 750 LED i uchwyt 
DesignPlus G 760 LED
• Opcjonalnie ze zintegrowaną 

listwą LED
• Dostępny do wzorów:  

514, 524, 525, 565, 568, 590, 
759, 799, 879

Efektowne podświetlenie  
dzięki zastosowaniu  

listwy LED

RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

standardowo
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Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Uchwyt wizualnie równy wysokości ramy

ThermoSafe
Wzór 822

• Częściowa rama maskująca –  
efekt 3D i zakończenie z profilem 
uchwytowym

• Aluminiowy profil uchwytowy  
w kolorze białego aluminium 
RAL 9006 lub opcjonalnie  
w dowolnym kolorze wg palety RAL

• Profile mocujące w kolorze drzwi  
lub opcjonalnie w dowolnym  
kolorze wg palety RAL

• Współczynnik UD  
nawet ok. 0,88 W/ (m²·K)*

ThermoSafe
Wzór 823

• Aluminiowy profil uchwytowy  
w kolorze białego aluminium 
RAL 9006 lub opcjonalnie  
w dowolnym kolorze wg palety RAL

• Profile mocujące w kolorze drzwi  
lub opcjonalnie w dowolnym  
kolorze wg palety RAL

• Współczynnik UD  
nawet ok. 0,88 W/ (m²·K)*

ThermoSafe
Wzór 723

• Aluminiowy profil uchwytowy  
w kolorze białego aluminium 
RAL 9006 lub opcjonalnie  
w dowolnym kolorze wg palety RAL

• Profile mocujące w kolorze drzwi  
lub opcjonalnie w dowolnym kolorze 
wg palety RAL

• Szkło ornamentowe float matowione, 
3-szybowe szkło izolacyjne

• Współczynnik UD  
nawet ok. 0,9 W/ (m²·K)*

* W zależności od wielkości drzwi, podane wartości dotyczą wymiarów RAM 1230 × 2180 mm

Wzór 822 Wzór 823Wzór 723

RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

standardowo
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Podświetlenie LED  
uchwytu drzwiowego

• Wbudowane w uchwycie
• Komfortowe oświetlenie zamka
• Opcjonalnie do wzorów 723, 822, 823

Zintegrowane 
oświetlenie 
punktowe
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Eleganckie linie profilowe  
ze stali nierdzewnej

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Nowe wzory drzwi

ThermoSafe
Wzór 832

• Z lekko zagłębionymi poziomymi 
i pionowymi listewkami  
ze stali nierdzewnej

• Uchwyt HOE 820  
ze stali nierdzewnej

• Aplikacje w kolorze RAL 3003
• Współczynnik UD  

nawet ok. 0,88 W/ (m²·K)*

ThermoSafe
Wzór 836

• Uchwyt HOE 820  
ze stali nierdzewnej

• Aplikacja w kolorze RAL 3003 
zlicowana z powierzchnią  
płyty drzwiowej

• Współczynnik UD  
nawet ok. 0,88 W/ (m²·K)*

* W zależności od wielkości drzwi, podane wartości dotyczą wymiarów RAM 1230 × 2180 mm

RC 3
Bezpieczeństwo 

potwierdzone 
badaniami

standardowo
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Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe
Nowe opcje wyposażenia

Elegancki sterownik kodowany cyfrowo
• Z czułą powierzchnią dotykową
• Dostępny opcjonalnie do drzwi zewnętrznych 

ThermoSafe / ThermoCarbon z zamkiem  
automatycznym S5 / S7 Code

HOE 501 (1000 mm)

HOE 701 (1000 mm)

HOE 795 (1000 mm)  
HOE 796 (600 mm)
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Uchwyty  
w nowym design   
• Opcjonalne uchwyty ze stali nierdzewnej  

do drzwi zewnętrznych ThermoSafe

Elementy boczne ThermoSafe  
z wypełnieniami ze wzorem 
• Wzory na całej wysokości, zlicowane  

z powierzchnią skrzydła drzwiowego
• Dostępne do wszystkich wzorów drzwi

Elektroniczny  
wizjer drzwiowy 
• Kontrola obszaru wejściowego  

przy pomocy kamery szerokokątnej
• Idealny dla małych dzieci i osób  

na wózkach inwalidzkich

Zintegrowany  
samozamykacz górny
• Elegancki wygląd drzwi od wewnątrz
• Zalecany w połączeniu z ukrytymi zawiasami

Ogranicznik otwierania
• Wysokiej jakości wykonanie z metalu
• Kąt otwierania drzwi ograniczony do 105°
• Możliwość indywidualnej regulacji
• Komfortowa funkcja soft-stop

Opadająca uszczelka progowa
• Dostępna na życzenie do wszystkich drzwi 

zewnętrznych ThermoSafe
• Optymalne uszczelnienie drzwi zewnętrznych 

bez progu (przystosowane także dla osób  
na wózkach inwalidzkich)
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Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych
Indywidualne koncepcje przestrzeni

ConceptLine
• 3 rodzaje powierzchni
• 3 kolory
• Płyta drzwiowa z prostokątnymi krawędziami 

(wszystkie rodzaje powierzchni) 
i zaokrąglonymi krawędziami  
(powierzchnia ultramatowa)

• Ościeżnica z zaokrąglonymi krawędziami  
ze szlachetną, ultramatową powierzchnią 
Duradecor do każdej powierzchni płyty 
drzwiowej

Powierzchnia ultramatowa

• Jedwabista w dotyku
• Powierzchnia Duradecor 

najbardziej odporna na uderzenia
• Zabezpieczenie krawędzi 4Protect
• Powłoka typu AntiFingerPrint 

zabezpiecza powierzchnię przed 
zabrudzeniami i śladami palców

• Możliwość rysowania kredą

biały  
RAL 9016
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Powierzchnia strukturalna

• Struktura reliefowa pozwala 
uzyskać efekt naturalnej  
gry kolorów

• Powierzchnia Duradecor 
najbardziej odporna na uderzenia

• Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

jasnoszary 
RAL 7035

Powierzchnia błyszcząca

• Wysoki połysk
• Wyjątkowo gładka powierzchnia
• Odporna na uszkodzenia
• Zabezpieczenie krawędzi 4Protect

antracytowy 
RAL 7016
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Zabezpieczenie 
krawędzi 

4Protect

 • Duża odporność  
na uderzenia
 • Duża wytrzymałość  
na ścieranie
 • Odporność na zarysowania
 • Perfekcyjnie gładka 
powierzchnia bez  
widocznych łączeń
 • Standardowo w drzwiach 
bezprzylgowych i przylgowych 
z prostokątnymi krawędziami  
i powierzchnią Duradecor  
w kolorze białym i jasnoszarym
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NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

DesignLine Stripe 15
• Nowoczesne wzornictwo  

drzwi z wytłaczanymi rowkami
• Powierzchnia Duradecor  

wyjątkowo odporna na uderzenia
• Płyta drzwiowa w wersji  

przylgowej i bezprzylgowej  
z prostokątnymi krawędziami

• Ościeżnica z zaokrąglonymi 
krawędziami

DesignLine Stripe 15 Duradecor biały lakier, wersja przylgowa

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych
Rozszerzona oferta drzwi DesignLine
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Ościeżnice
Estetyczna ościeżnica VarioFix – łatwa i szybka w montażu

Nowe warianty 
ościeżnicy VarioFix

Drzwi wejściowe do mieszkań – 
klasa odporności na włamanie: 
RC 2 i klasa izolacyjności 
akustycznej II

Ościeżnica do drzwi 
przesuwnych prowadzonych 
przed ścianą

 Nowy profil tłumiący 
poprawiający 
izolacyjność akustyczną
• Dostępny opcjonalnie  

do wszystkich wersji ościeżnic

• Poprawa współczynnika 
izolacyjności akustycznej  
o 7 dB (42 dB zamiast 35 dB)

• Wyższa klasa izolacyjności 
akustycznej (3 zamiast 2)

Nowe możliwości 
wyposażenia  
dla ościeżnic do drzwi 
przesuwnych
Drzwi prowadzone w ścianie, 
konstrukcja modułowa, szczelnie 
zamykające 

• Klasa izolacyjności akustycznej 2

• Automatyczny napęd (opcjonalnie)

• Prowadnica o przekroju 
zamkniętym, z możliwością 
demontażu (opcjonalnie)

Tylko w firmie Hörmann
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EI230

EI230

Drzwi wielofunkcyjne OD
Szybka dostawa, szybki montaż i niemal nieograniczone możliwości montażu

• Do drzwi wielofunkcyjnych HPL30 OD, D65 OD
• Standardowy montaż przez mocowanie  

diagonalne w ścianach murowanych, z betonu 
komórkowego i betonu

• Alternatywny montaż na kotwy w ścianach 
murowanych, z betonu komórkowego i betonu  
z zastosowaniem opcjonalnych zestawów kotew

• Montaż w ścianach szkieletowych  
z zastosowaniem opcjonalnej ościeżnicy 
uzupełniającej

• Szybki i łatwy montaż drzwi dostępnych  
z magazynu we wszystkich dopuszczonych 
systemach ścian

• Ościeżnica uzupełniająca w wersji nasadowo-
skręcanej zajmuje mało miejsca podczas 
transportu i w magazynie (zmienna regulacja 
szerokości ościeżnicy w zakresie ok. 25 cm  
do wyrównania różnic w grubościach ściany)

• Standardowa dostawa bez profilu wpuszczanego 
w posadzkę

• Opcjonalny adapter do montażu z profilem 
wpuszczanym w posadzkę

Wszystkie standardowe wersje 
wykonania ościeżnic bez profilu 
wpuszczanego w posadzkę
• Opcjonalnie dostępne z profilem wpuszczanym  

w posadzkę

Zoptymalizowana 
standardowa 
ościeżnica 
kątowa

Ościeżnica kątowa z opcjonalnym adapterem  
do profilu wpuszczanego w posadzkę, montaż 
do ściany murowanej

Ościeżnica kątowa z opcjonalną ościeżnicą 
uzupełniającą, montaż w ścianach szkieletowych

MZ

MZ
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Ościeżnica VarioFix Fire 
• Fabryczne wypełnienie wełną mineralną
• Do drzwi wielofunkcyjnych HPL30 OD, D65 OD
• Do wszystkich rodzajów ścian
• Montaż przez mocowanie diagonalne
• Wyrównanie różnic w grubościach ściany  

w maksymalnym zakresie ok. 25 mm

Opadająca uszczelka progowa  
z opóźnionym zamykaniem 
• Lekka praca drzwi i jednocześnie  

precyzyjne uszczelnienie
• Optymalne wyrównanie ciśnienia
• Pewne zamykanie drzwi w śluzach i małych 

pomieszczeniach, a także drzwi montowanych 
na stopniach lub podestach

• Wyposażenie dodatkowe do wszystkich drzwi 
wielofunkcyjnych OD

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu  
na stronie:

www.hoermann.de

Czujnik zabezpieczający  
do automatycznych drzwi 
rozwiernych 
• Zabezpieczenie głównej i bocznej krawędzi 

zamykającej
• Zabezpieczenie w technologii laserowej  

(pomiar czasu przebiegu światła),  
170 punktów pomiarowych

• Kompaktowe wymiary 143 × 85 mm
• Oferowany do drzwi wielofunkcyjnych OD,  

drzwi STU ze stali i stali nierdzewnej  
oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych 
drzwi w konstrukcji ramowej

EI230 MZ
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Bramy przesuwne ze stali i stali nierdzewnej
Nowe powierzchnie stali nierdzewnej i nowe rozwiązania napędów  
do bram o maks. ciężarze płyty 2500 kg

Nowa powierzchnia  
stali nierdzewnej¹)
Szlif okrągły – mazerowanie 
• Do wszystkich bram przesuwnych FST  

ze stali nierdzewnej

EI230
 
EI260

 
EI290

 
MZ

Komfortowe napędy
• Do bram przesuwnych FST  

ze stali i stali nierdzewnej

EI230
 
EI260

 
EI290

 
MZ

Napęd SupraMatic HT do bram  
o ciężarze płyty maks. 800 kg 
• Impulsowy tryb pracy „otwieranie-zamykanie”
• Obsługa za pomocą pilota lub sterownika
• Opcjonalne zewnętrzne sterowanie 360  

z funkcją automatycznego zamykania
• Szerokość przejścia w świetle do 6090 mm

NOWOŚĆ: Napęd łańcuchowy 
ITO 400 ²) do bram o ciężarze 
płyty maks. 2500 kg 
• Tryb czuwakowy „otwieranie-zamykanie”
• Obsługa za pomocą sterownika
• Opcjonalnie w wersji FU ze sterowaniem 

B 460 FU z przetwornicą częstotliwości  
i funkcją łagodnego rozruchu i łagodnego 
zatrzymania

1)  Zastosowanie bramy przeciwpożarowej FST  
w wykonaniu ze stali nierdzewnej wymaga  
wcześniejszej konsultacji z Hörmann Polska.

2)  Wyposażenie bramy przeciwpożarowej FST  
w napęd ITO 400 wymaga wcześniejszej  
konsultacji z Hörmann Polska.
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Drzwi HPL30 Q-1 
w klasie odporności ogniowej EI230
Nowa ościeżnica kątowa mocowana diagonalnie

• Uniwersalne (prawe / lewe)
• Łatwy i szybki montaż
• Mocowanie diagonalne z zastosowaniem kołków 

rozporowych
• Otwory mocujące zakryte w przyldze ościeżnicy  

są całkowicie niewidoczne przy zamkniętych drzwiach
• Optymalne rozwiązanie do montażu w ścianach  

bez tynku
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Przemysłowe bramy segmentowe
Komfortowe przesyłanie sygnałów radiowych

Zespół przyłączeniowy  
do przesyłania sygnałów radiowych 
w przemysłowych bramach 
segmentowych 
• Przesyłanie sygnałów radiowych z płyty bramy  

do sterowania za pomocą technologii Bluetooth
• Opcjonalne wyposażenie zamiast spiralnego 

przewodu
• Podłączane komponenty: czujniki optyczne LE (low 

energy), fotokomórka wyprzedzająca VL 1 / 2-LE, 
listwa 8k2, mikrowyłącznik luźnej linki, wyłącznik 
krańcowy drzwi w bramie, nocny czujnik rygla

• Zasilanie z wydajnej baterii

Napęd bezpośredni  
do bram segmentowych 
• Nie wymaga zastosowania wału sprężyn skrętnych
• Maks. wymiary bramy: 4500 mm × 4500 mm
• Maks. ciężar płyty bramy: 350 kg
• Do prowadzenia typu N i H
• Ze sterowaniem 445 R lub 460 R
• W wersji standardowej z fotokomórką 

wyprzedzającą VL 1 i zabezpieczeniem  
przed wciągnięciem

• Opcjonalnie z kratą świetlną HLG

Okna sandwich typu A w kolorze  
do przemysłowych bram 
segmentowych 
• Indywidualny dobór kolorystyki ram przeszklenia  

z odlewu ciśnieniowego
• Także w innych kolorach niż kolor bramy

Poszerzone warianty prowadzenia 
dla napędu WA 300 S4
• Prowadzenia typu: ND, GD, LD, HD, RD
• Po zbadaniu możliwości technicznych prowadzenia 

typu: NS, NK, GS, HS, HK, RS, RK, VS, WS
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Krata świetlna w bramach  
z drzwiami przejściowymi  
bez wystającego progu 
• Podwójna krata świetlna  

do wysokości 2500 mm
• Montaż od wewnątrz do ościeżnicy  

lub z zewnątrz do ościeża
• Wymagany zespół przyłączeniowy  

do przesyłania sygnałów radiowych

Bramy z drzwiami  
przejściowymi i przeszkleniem  
z naturalnego szkła
• Opcjonalnie w przemysłowych bramach 

segmentowych o grubości konstrukcji 42 mm 
lub 67 mm

Rodzaje szkła:
• Szyba pojedyncza – zespolone szkło 

bezpieczne, przezroczyste
• Szyba podwójna – pojedyncze szkło 

bezpieczne, przezroczyste
• Szyba podwójna typu Klima – pojedyncze szkło 

bezpieczne, przezroczyste

Ryglowanie wielopunktowe do 
bram z drzwiami przejściowymi, 
grubość konstrukcji 67 mm
• Opcjonalnie w przemysłowych bramach 

segmentowych o grubości konstrukcji 67 mm
• Podwyższona odporność na włamanie

Wyposażenie przeciwwłamaniowe 
RC 2 do drzwi bocznych 
NT 60 / NT 80 Thermo
• Wyposażenie przeciwwłamaniowe  

w klasie RC 2 potwierdzone badaniami  
według EN 1627

RC 2
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Bramy rolowane i kraty rolowane
Skuteczne ochrona przed włamywaczami i zwierzętami

Zabezpieczenie przed kunami  
w kratach rolowanych
• Efektywna ochrona przed przedostawaniem  

się małych zwierząt
• Zamknięta sekcja z profili HR 120
• Opcjonalnie do krat rolowanych SB, TGT i DD
• Stała wysokość 640 mm w kratach rolowanych  

SB i TGT
• Maks. wysokość do wyboru 1067 mm  

w kratach rolowanych DD
• Niezmienione wymiary montażowe
• Idealne uzupełnienie zamknięć  

do garaży podziemnych i sklepów

SSG-DD do dużych otworów  
o wymiarach maks. 36 × 9 m
• Umożliwia zamykanie dużego otworu z 

zastosowaniem dwóch lub trzech standardowych 
bram rolowanych DD lub krat rolowanych DD

• Wąski element łączący z aluminium o szerokości 
tylko 375 mm

• Rozwiązanie łatwe i szybkie w obsłudze dzięki 
lekkiej szynie bieżnej montowanej za nadprożem

• Brak elementów wychylających się poza otwór  
do wewnątrz lub na zewnątrz

• Wykonanie z zewnętrznej strony do wyboru  
z gładkiego aluminium lub obudowa z profili

• Możliwość zastosowania dla znacznie wyższych 
klas obciążenia wiatrowego w porównaniu  
do rozwiązań z pojedynczych bram

• Szczególnie ekonomiczna w transporcie,  
montażu i serwisowaniu
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Technika przeładunku
Specjalne rozwiązania do obsługi samochodów kurierskich  
i małych samochodów dostawczych

Uszczelnienie bram BBS  
do małych samochodów 
dostawczych i furgonów
• Klapowe uszczelnienie bramy  

do obsługi małych samochodów 
dostawczych, służących  
np. do przewozu paczek

• Wypełnione pianką poduszki  
gwarantują optymalne uszczelnienie

• Skonstruowane specjalnie dla 
samochodów marki Mercedes Sprinter  
i VW Crafter z wysokim dachem, 
produkowanych od 2006 roku

• Pasuje do specjalnego kształtu tych 
pojazdów i tylnych drzwi otwieranych 
pod kątem 180° i 270°

• Opcjonalne zagłębienie w górnej 
poduszce umożliwia bezpieczne 
dokowanie pojazdów z tylną kamerą 

• Opcjonalna czwarta poduszka w dolnej 
części do uszczelnienia przerwy między 
rampą a samochodem 

• Opcjonalny gumowy profil rampy GD1, 
idealny do wykorzystania ruchomych 
mostków ładunkowych z progiem 

• Opcjonalna osłona  wymagana  
w stacjach przeładunkowych  
bez zadaszenia

Rada: W przypadku stacji 
przeładunkowych obsługujących 
pojazdy wyposażone w tylny stopień 
zaleca się wykonanie niewielkiej  
kieszeni pod rampą.  
Dodatkowo należy wyposażyć stację  
przeładunkową w odbojnice najazdowe, 
np. DB 15, które chronią pojazdy  
i uszczelnienie bramy.
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Nadajnik przemysłowy HSI 6 BS, 
HSI 15 BS
• Duże przyciski łatwe w obsłudze, nawet  

bez zdejmowania rękawic roboczych
• Przejrzysty układ przycisków do obsługi  

6 lub 15 funkcji
• System sterowania radiowego BiSecur
• Obudowa odporna na uderzenia
• Stopień ochrony IP 65  

(zabezpieczenie przed strugami wody)

Sterowanie typu Kombi 
420Si / 420Ti do bramy 
przemysłowej z napędem 
WA 300 i rampy przeładunkowej
• Kompaktowe połączenie podstawowego 

sterowania rampy przeładunkowej  
ze sterownikiem bramy

• Proste w montażu dzięki jednej obudowie
• Do bram rolowanych i krat rolowanych  

z napędem WA 300 R S4 i zintegrowanym 
sterowaniem

• Do przemysłowych bram segmentowych  
z napędem WA 300 S4 i zintegrowanym 
sterowaniem

• Przystosowane do późniejszego montażu 
dodatkowych elementów w obudowie 
sterowania, takich jak przekaźnik opcjonalny 
HOR1-300 do sygnalizacji położenia 
krańcowego „brama otwarta” i zwolnienia 
rampy przeładunkowej

Przemysłowe sterowania i wyposażenie dodatkowe
Jeszcze większy komfort obsługi
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Więcej informacji znajdą 
Państwo w prospekcie 
„Bramy szybkobieżne”.

 Bramy szybkobieżne
NOWOŚĆ: Brama wewnętrzna V4015 SEL Alu-R z wydajnym, 
innowacyjnym silnikiem rurowym i wąskimi elementami bocznymi z aluminium

ZABEZPIECZAJĄCA KRATA ŚWIETLNA

· standardowo  ·

V 4015 SEL ALU-R
• Wąskie (szerokość 125 mm) i eleganckie elementy boczne wykonane  

z eloksalowanego aluminium E6 / C0 
• Duża szczelność dzięki niewielkim szczelinom w ościeżnicy i zastosowaniu 

uszczelki wargowej
• Silny i wydajny silnik rurowy ze standardową obudową wału w kolorze białego 

aluminium RAL 9006 
• Szczególnie łatwe w serwisowaniu dzięki zastosowaniu dzielonej obudowy wału
• Okablowanie wbudowane w bocznych elementach z możliwością wyboru wyjść
• Opcjonalny sterownik wbudowany w bocznej ościeżnicy umożliwia obsługę 

wszystkich funkcji sterujących, takich jak otwieranie i zamykanie bramy,  
a także dostęp do ustawień serwisowych 

• Standardowy profil SoftEdge z radiowym wyłącznikiem zderzeniowym  
i umożliwiający w przypadku kolizji ponowne wprowadzenie kurtyny w prowadnice

• Standardowa zabezpieczająca krata świetlna

Bramy szybkobieżne
Wąskie i eleganckie aluminiowe elementy boczne
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej  

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.  

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie  

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji  

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Azji sprawia,  

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,  

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann Beijing, Chiny

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie
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Od 2017 roku firma Hörmann 
pokrywa zapotrzebowanie  
na energię elektryczną  
w całości ze źródeł 
ekologicznych. Jednocześnie 
podejmuje szereg innych 
działań mających na celu 
racjonalne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi  
i ochronę klimatu:

 • gaz zamiast oleju opałowego
 • wykorzystanie 
elektrociepłowni blokowych
 • certyfikowany system 
zarządzania energią
 • drukowanie bez wpływu  
na emisję CO²
 • wysyłki pocztowe  
bez wpływu na emisję CO²

Odpowiedzialność za środowisko i przyszłość
Ekologiczne produkty z myślą o zrównoważonych projektach

100 %
energii 
ekologicznej


