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Aż cztery produkty marki Hörmann nagrodzone zostały 
Złotymi Medalami MTP targów Budma 2018. Tej rekordowej 
liczbie medali odpowiadała wielkość stoiska – w tym roku 

firma prezentowała się na powierzchni aż 500 m². 
 
Złotymi Medalami MTP uhonorowano drewniane drzwi 
wewnętrzne z serii ConceptLine oraz grube i ciepłe bramy 
segmentowe LPU 67 Thermo, a także bramy rolowane  
Decotherm SB i systemy kontroli dostępu.   

 
Gruba i ciepła brama LPU 67 Thermo 
Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się 
nowa, przeznaczona do ciepłych garaży brama LPU 67 
Thermo. Zbudowana z segmentów o grubości 67 mm  
z przegrodą termiczną, o współczynniku przenikania ciepła dla 
zamontowanej bramy nawet 1,0 W/(m2K), prezentowana była 
wraz z innowacyjnym systemem zapewniającym zachowanie 
odpowiedniej wilgotności powietrza w garażu. Zobaczyć 
można było jak przez uchylenie najwyższego segmentu bramy 
odbywa się wietrzenie garażu. 
 
Bramy piękne i praktyczne   
Wśród bram pokazywanych na targowym stoisku  
firmy Hörmann uwagę zwracały również bramy  
o ekskluzywnym wzornictwie, jak choćby biała brama 
segmentowa LPU 42 z intarsjami z drewna czy bardzo 
elegancka brama wzorniczo i kolorystycznie zlicowana  
z fasadą. Ta elewacyjna brama garażowa ALR F42  
to aluminiowa konstrukcja ramowa, którą inwestor wypełnić 
może dowolnym materiałem. Producent pokazał też 
rozwiązanie do garaży o ograniczonej przestrzeni – bramę 
podsufitową RollMatic OD, dla której minimalna wysokość 
nadproża wynosi jedynie 60 mm. To idealna brama do 
modernizowanych garaży. Spore zainteresowanie wzbudzała 
także brama LPU 42 z komfortowymi drzwiami przejściowymi.    
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Drzwi wewnętrzne ConceptLine  
Dużą część targowej ekspozycji wypełniły nowe drewniane 
drzwi wewnętrzne prezentowane w kilku wzorniczych seriach. 
Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszyła 
się nagrodzona Złotym Medalem MTP seria ConceptLine,  
a w szczególności możliwości wykorzystania tych skrzydeł, 
jakie stwarza ich wyjątkowo wytrzymała, odporna na uderzenia  
i zarysowania powierzchnia Duradecor. Zaprezentowano jak po 
drzwiach z powierzchnią Duradecor Ultramat w kolorze 
antracytowym można rysować kredą, a po tych z powierzchnią 
na wysoki połysk w kolorze białym – mazakiem. Łatwość z jaką 
zmywa się powstałe na nich rysunki pozwala wykorzystać drzwi 
ConcepLine np. jako tablicę w pokoju dziecka. 
 
Drzwi wejściowe – ciepłe i przeciwwłamaniowe 
Hörmann pokazał na Budmie również nowe wzory 
aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe i ThermoCarbon 
do domów energooszczędnych i pasywnych, standardowo 
oferowanych w klasie przeciwwłamaniowej RC 3. Zobaczyć też 
można było kilka nowych wzorów stalowych drzwi wejściowych 
do domów - Thermo65, w tym wzór, który w specjalnej promocji 
dostępny jest standardowo w klasie RC 2.   
 
Monteriada 

Każdego dnia targów w ramach cyklu MONTERIADA, 
organizowanego pod hasłem Dobry montaż jest tak samo 
ważny jak dobry produkt, odbywał się pokazowy montaż 
garażowej bramy segmentowej. W ramach interaktywnego 
pokazu ekipa montażowa firmy Hörmann krok po kroku 
montowała bramę segmentową LPU 67 Thermo wraz  
z dodatkowo podnoszącym jej izolacyjność cieplną systemem 
ThermoFrame, bardzo szybkim i bezpiecznym napędem 
SupraMatic P3 oraz zestawem do wentylacji garażu wraz  
z czujnikami wilgotności powietrza. Wzorcowemu pokazowi 
każdorazowo towarzyszył profesjonalny komentarz. 
 
 
Fot. 2 i 3 

   
Podczas ceremonii otwarcia targów BUDMA 2018 Złote Medale 
MTP dla czterech produktów firmy Hörmann odebrali Prezes 
Krzysztof Horała oraz Dyrektor Sprzedaży Produktów 
Obiektowych Dariusz Potrzebski. 
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Fot. 4, 5, 6 

     
Nagrodzona Złotym Medalem MTP brama LPU 67 Thermo 
prezentowana była wraz z systemem zapewniającym  
wentylowanie garażu przez uchylenie jej górnego segmentu.   
 
 
Fot. 7, 8, 9 
 

    
Na stoisku firmy Hörmann pokazano kilka linii wzorniczych 
drewnianych drzwi wewnętrznych, w tym nagrodzoną Złotym 
Medalem MTP serię ConceptLine. Niektóre z powierzchni tych 
drzwi pozwalają na wykorzystanie ich jako tablicy do rysowania 
w dziecięcym pokoju.  
 
 
Fot. 10, 11 

   
Wzorcowym pokazom montażu bramy segmentowej 
prowadzonym przez ekipę firmy Hörmann towarzyszył 
profesjonalny komentarz. 


