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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 bramy rolowane 
Decotherm SB oraz systemy kontroli dostępu, a także 
drewniane drzwi wewnętrzne z serii ConceptLine oraz  
grube i ciepłe bramy LPU 67 Thermo. 

 
Brama rolowana Decotherm SB 
Uwagę zwiedzających przyciągała nagrodzona Złotym 
Medalem MTP ciepła i atrakcyjna wizualnie brama rolowana 
Decotherm SB. To brama, która może być stosowana zarówno 
z napędem elektrycznym, jak i z obsługą ręczną. Ciężar jej 
pancerza jest bowiem równoważony przez specjalny, 
skonstruowany przez firmę Hörmann, innowacyjny system 
sprężyn naciągowych. Targowi goście mogli przekonać się jak 
niewielkiej siły potrzeba do ręcznego otwarcia i zamknięcia tej 
bramy. Nawet bramy o wymiarach 5 metrów szerokości 
i 4,5 metra wysokości z łatwością można obsługiwać ręcznie. 
Bramy rolowane Decotherm SB wykonywane są z bardzo 
sprężystej, a jednocześnie twardej stali full hard, a ich 
powierzchnia - dzięki opatentowanej technice nakładania farb - 
jest bardzo odporna na ścieranie.  
 
Szeroka oferta bram i drzwi 
Na targowym stoisku firmy Hörmann obejrzeć można było także 
bramy szybkobieżne, takie jak spiralna brama HS 7030 PU  
o bardzo ekskluzywnym wzornictwie i świetnej izolacyjności 
cieplnej czy wewnętrzna elastyczna brama szybkobieżna  
V 4015 SEL Alu-R z innowacyjnym silnikiem rurowym  
i aluminiowymi elementami bocznymi. Podobnie jak w 
poprzednich latach duże zainteresowanie wzbudzała brama 
segmentowa ALR Vitraplan z przeszkleniem tworzącym 
jednolitą powierzchnię. Ta niezwykle elegancka brama bez 
widocznych profili może stanowić bardzo atrakcyjny element 
architektoniczny. Hörmann pokazał też bramę ET 500 do 
garaży zbiorczych z wypełnieniem z blachy perforowanej.  
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Targowi goście mogli również przyjrzeć się bogatej ofercie 
drzwi przeciwpożarowych, wielofunkcyjnych 
i uniwersalnych drzwi obiektowych Hörmann. Mieli też okazję 
zobaczyć jak działa rampa przeładunkowa HTL 2 z wysuwaną 
klapą i pneumatycznym uszczelnieniem DAS-3.   
 
Systemy kontroli dostępu  
Nowością wprowadzoną do oferty firmy Hörmann są 
nagrodzone Złotym Medalem MTP systemy kontroli dostępu, 
obejmujące słupki parkingowe, zapory, szlabany i kolczatki 
drogowe. Ten nowy asortyment składa się z dwóch linii 
produktów: Security Line – do ochrony obiektów prywatnych 
i użyteczności publicznej oraz High Security do zabezpieczania 
obszarów wymagających najwyższej ochrony, takich jak 
lotniska czy budynki rządowe. Na stoisku można było zobaczyć 
jak działa słupek automatyczny z serii Security Line do ochrony 
obiektów o dużym nasileniu ruchu – do około 2 tysięcy 
uruchomień na dobę.  

 
 
Fot. 2, 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. 

 
Fot. 4 

   
Nagrodzona Złotym Medalem MTP targów Budma 2018 brama 
rolowana Decotherm SB może być stosowana zarówno jako 
brama automatyczna, jak i obsługiwana ręcznie. 
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Fot. 5, 6 

   
Na stoisku firmy Hörmann można było zobaczyć jak działa 
słupek automatyczny do ochrony obiektów o dużym nasileniu 
ruchu. To jeden z elementów systemów kontroli dostępu, które 
nagrodzone zostały Złotym Medalem MTP.  
 
 
 


