
 Přehled programu
Vrata, pohony, dveře, zárubně, nakládací 
technika, systémy pro kontrolu příjezdu
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Výklopná vrata Berry
Více než 13 milionů instalací

Klasika mezi garážovými vraty od roku 1952 nabízí vynikající  

poměr cena/výkon.

• velký výběr z více než 20 motivů vrat

• jednoduché otevírání a zavírání

• JEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčení  

díky jedinečnému zamykání otočnou závorou

Jen u firmy Hörmann

Zamykání otočnou závorou



Sekční garážová vrata
Kvalitní vrata se svislým otevíráním

Elegantní automatická sekční vrata Hörmann se otvírají svisle nahoru, 

a nabízejí tak optimální úsporu místa v garáži i před garáží.

• JEN U FIRMY HÖRMANN: trvalá ochrana proti případné korozi  

díky umělohmotné patce zárubně

• stejné rozestupy drážek a neviditelné přechody lamel u vrat s drážkami

• Přirozený, stálobarevný povrch Duragrain s věrnými detaily  

ve 24 dekorech

Jen u firmy Hörmann

Umělohmotná patka zárubně
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Boční sekční vrata
S optimálně sladěným pohonným systémem  
nebo jako ručně ovládaná vrata

Boční sekční vrata Hörmann se neotvírají nahoru, ale do boku.  

To je zvláště výhodné, pokud má strop garáže zůstat volný například  

pro uložení věcí (surfovacích prken apod.).

• bezpečné otevírání a zavírání vrat díky dvojitému automatickému 

vypínání

• JEN U FIRMY HÖRMANN: pohodlný průchod osob díky individuálně 

nastavitelnému částečnému otevření v kombinaci s pohonem vrat

• stabilní dvojité vodicí kladky pro precizní vedení vrat

Jen u firmy Hörmann

Automatická funkce integro

vaných dveří obsluhovaná 

pomocí madla vrat



Garážová vrata RollMatic
Rolovací garážová vrata RollMatic, garážová  
vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD

Garážová vrata RollMatic se otevírají svisle a před garáží ani v garáži 

nezabírají téměř žádné místo.

• rolovací garážová vrata RollMatic pro volnou stropní část, kterou  

lze využít pro instalaci osvětlení nebo jako další úložný prostor

• garážová vrata zajíždějící pod strop RollMatic OD s minimálním 

potřebným prostorem u překladu, ideální pro modernizaci  

při omezených prostorových podmínkách

• integrovaný systém vyvážení hmotnosti u obou vrat šetří mechaniku 

pohonu, a tím prodlužuje její životnost

Jen u firmy Hörmann

Rolovací garážová vrata 

s technikou tažných pružin
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Pohony garážových vrat a vjezdových bran
Kompatibilní řešení pohonů  
od evropského výrobce č. 1

Pohony garážových vrat a vjezdových bran Hörmann s dálkovým 

ovládáním BiSecur poskytují komfort a bezpečnost.

• Pohon garážových vrat SupraMatic 4 s až o 75 % vyšší otvírací rychlostí*

• JEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčení  

s pohonem garážových vrat díky mechanickému zajištění proti  

zvednutí v kolejnici pohonu

• Aplikace Hörmann BlueSecur k ovládání pohonů garážových  

vrat a vjezdových bran pomocí chytrého telefonu

Jen u firmy Hörmann

Pohony garážových vrat 
s mechanickým zajištěním proti 
zvednutí v kolejnici pohonu* Ve srovnání s pohonem 

Hörmann ProMatic 3



BiSecur
Moderní dálkové ovládání pro pohony  
garážových vrat a vjezdových bran

Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje nejmodernější 

techniku pro komfortní a bezpečnou obsluhu pohonů garážových  

vrat a vjezdových bran, pohonů dveří, osvětlení a dalších zařízení.

• mimořádně bezpečná metoda šifrování, vyvinutá firmou Hörmann

• komfortní dotazování na polohu vrat nebo stav zamknutí dveří

• Příslušenství k ovládání pomocí klíče, transpondéru, číselného  

kódu nebo otisku prstu

Jen u firmy Hörmann
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Hliníkové domovní dveře
s vynikající tepelnou izolací  
a 10letou bezpečnostní zárukou

Hörmann je perfektní volbou pro prvotřídní domovní dveře.  

Kvalitní a tvarově absolutně stálý hliníkový materiál je odolný  

vůči vnějším vlivům a nemusí se natírat.

• ThermoCarbon s excelentní tepelnou izolací s hodnotou  

UD až cca 0,47 W/ (m²·K)

• ThermoSafe a ThermoSafe Hybrid s více než 50 dveřními  

motivy a hodnotou UD až cca 0,87 W/ (m²·K)

• ThermoPlan Hybrid s přechodem 

dveřního křídla a rámu v jedné 

rovině a hodnotou  

UD až cca 0,8 W/ (m²·K)

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnost

Jen u firmy Hörmann
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Domovní a vchodové dveře
s velmi dobrou tepelnou izolací  
a bezpečnostní výbavou

Tyto cenově výhodné ocelové / hliníkové dveře Vám díky standardně 

integrovanému vícebodovému zámku poskytují bezpečnostní výbavu 

bránící vloupání a díky dveřnímu křídlu o tloušťce 65 mm,  

resp. 46 mm i dobrou tepelnou izolaci.

• Thermo65 se standardně integrovaným vícebodovým zámkem  

a velmi dobrou tepelnou izolací s hodnotou UD až cca 0,87 W/ (m²·K)

• Thermo46 se standardně integrovaným vícebodovým zámkem a dobrou 

tepelnou izolací s hodnotou UD až cca 1,1 W/ (m²·K)

• volitelně s bezpečnostní výbavou RC 2
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Pohony dveří
Den co den větší komfort

S pohony dveří Hörmann můžete své domovní a vnitřní dveře otevírat 

a zavírat zcela jednoduše automaticky pomocí dálkového ovladače nebo 

tlačítka. Ať už kvůli tělesnému omezení, nebo jen pro více komfortu – tato 

technika Vám usnadní každodenní život.

• pohon dveří PortaMatic pro vnitřní dveře: více komfortu doma,  

více hygieny ve veřejných budovách

• otvírací pomůcka ECturn pro hliníkové domovní dveře: elegantně 

integrovaná v dveřním křídle a rámu nebo jako nasazovací pohon

• pohyby dveří prováděné minimální silou pro vysokou bezpečnost 

a spolehlivé zastavení při překážkách



Interiérové dveře
Objevte novou kvalitu bydlení

S dřevěnými nebo celoskleněnými dveřmi Hörmann získáte doslova  

dveře pro život. Naše nekompromisní kvalita Vám totiž zaručí výrobek 

s dlouhou životností.

• Čtyřnásobná koncepce prostoru díky dřevěným dveřím DesignLine 

Concepto s kvalitními povrchy Ultramat, Gloss (vysoký lesk), Břidlice 

a Plátno a v barvách dopravní bílá, světle šedá, antracitová šedá 

a hnědošedá

• dřevěné dveře s povrchem Duradecor s odolností vůči nárazům  

o 48 % vyšší než průměr testovaných povrchů CPL jiných výrobců

• celoskleněné dveře s kvalitní úpravou povrchu  

pro individuální světelné efekty s motivy stejného 

vzhledu jako u dřevěných vnitřních dveří

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU
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Ocelové vnitřní dveře
Pro všechny oblasti bytové výstavby  
a výstavby objektů

Vnitřní dveře přesvědčují vysokou kvalitou a četnými variantami výbavy 

i barevnými možnostmi

• v Evropě nejprodávanější dveře pro kotelny H85

• ocelové vnitřní dveře ZK se stabilním dveřním křídlem

• Kvalitní ocelové vnitřní dveře OIT pro náročný každodenní provoz 

v průmyslových, obchodních a řemeslných zařízeních, na úřadech,  

ve školách a v kasárnách



Venkovní dveře z oceli nebo hliníku
Lepší tepelná izolace a větší bezpečnost

Venkovní dveře Hörmann jsou optimálním uzávěrem pro průmyslové 

budovy, dílny, v zemědělství nebo ve výstavbě soukromých domů.

• Ocelové multifunkční dveře MZ Thermo65 s až o 49 % lepší  

tepelnou izolací* s hodnotou UD až cca 0,87 W/ (m²·K)

• ocelové bezpečnostní dveře KSI s bezpečnostní výbavou RC 2 bránící 

vloupání mj. s vícenásobným uzamknutím a bezpečnostními čepy

• celoplošně prosklené hliníkové venkovní dveře TC 80 pro světlé 

a reprezentativní vstupy do budov

Až o

lepší 
tepelná izolace

49 %*

* až o 49 % lepší tepelná izolace u MZ Thermo65 
v porovnání s běžnými multifunkčními dveřmi
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Dveře pro účelové objekty v provedení 
z oceli a ušlechtilé oceli
Vhodné řešení pro jakýkoli požadavek

Vynikající charakteristikou protipožárních a kouřotěsných dveří je rovinné, 

celoplošně slepené dveřní křídlo a stejný vzhled u provedení T30, T90 

i kouřotěsného provedení.

• multifunkční dveře OD s univerzální rohovou zárubní pro snadnou 

a flexibilní montáž do všech stěnových konstrukcí

• protipožární a kouřotěsné dveře STS / STU s ekvivalentní konstrukcí 

s jednotnou tloušťkou dveřního křídla 62 mm

• dveře z ušlechtilé oceli V2 A a V4 A pro použití v potravinářském nebo 

farmaceutickém průmyslu

EN 14351

VY
VI

NUTO PRO EVROPSKOU NORM
U

VY
VI

NUTO PRO EVROPSKOU NORM
U



15

Rámové dveře pro objekty
Nejširší protipožární program v Evropě  
pro náročná architektonická řešení

Protipožární a kouřotěsné dveře a prosklení Hörmann přesvědčují 100 % 

stejným vzhledem dveří v jednotlivých systémech u různých požadavků 

např. na požární ochranu.

• hliníkový systém s třídami požární odolnosti T30 / F30, T60 / F60, 

T90 / F90 v kouřotěsném provedení a s volitelnou zvukovou izolací 

a ochranou proti vloupání

• ocelový profilový SLine s decentními, úzkými profily pro kvalitní  

vzhled dveří a větší průchozí šířku

• ocelový profilový NLine s robustními profily pro vysoké namáhání



Automatické dveřní systémy
Komplexní program pro bezbariérové vstupy

Jen u firmy Hörmann

Automatické dveře spojují komfort a bezpečnost. Spolehlivě a bezpečně 

se otevřou v každé situaci a používají se pro bezbariérové stavby.

• automatické posuvné dveře AD 100 s úzkými profily nebo v provedení 

AD 100 Thermo s profily s přerušeným tepelným mostem

• Automatické posuvné dveře T30 pro požadavky na ochranu proti  

ohni a kouři

• JEN U FIRMY HÖRMANN: systémová 

kombinace posuvných dveří pro 

únikové cesty nebo bezpečnostní 

kombinace posuvných dveří RC 2
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Posuvná vrata z oceli a ušlechtilé oceli
Vysoce kvalitní provedení pro účelové objekty
Funkční řešení pro průmysl

Protipožární a kouřotěsná posuvná vrata firmy Hörmann se dodávají jako 

jednokřídlá a dvoukřídlá nebo jako teleskopická protipožární posuvná 

vrata a vzájemně oddělují velké požární úseky.

• Moderní vzhled vrat díky patentované drážce V na spojích prvků  

bez viditelných šroubových spojů

• Rychlé otevírání a zavírání v každodenním provozu díky komfortním 

řešením pohonů

• zvláště odolná s pozinkovaným povrchem Pearlgrain
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Průmyslová sekční vrata
Široký program pro vysokou hospodárnost

Prostorově úsporné systémy vrat se díky různým druhům kování 

přizpůsobí každé průmyslové stavbě. To Vám dává jistotu při plánování 

novostaveb a rekonstrukcí.

• JEN U FIRMY HÖRMANN: standardně s plastovým prosklením  

DURATEC odolným proti poškrábání pro trvale jasný průhled

• Integrované dveře bez vysokého prahu pro snadné přejíždění 

manipulačních vozíků a snížení rizika zakopnutí

• Perfektně sladěná řešení pohonů od snadno montovatelného  

hřídelového pohonu WA 300 po výkonný hřídelový pohon WA 400 FU

Jen u firmy Hörmann

Standardní prosklení 

DURATEC



Rolovací vrata a rolovací mříže
Robustní a spolehlivé v každodenních  
náročných provozních podmínkách

Díky své jednoduché konstrukci využívající jen malý počet komponent  

jsou rolovací vrata mimořádně hospodárná a robustní. Společnost 

Hörmann nabízí vhodné vybavení pro každý účel použití v oblasti 

průmyslu, obchodu a řemesel.

• Velmi snadná montáž a servis díky standardní funkci mezní síly  

u pohonů WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

• Inovativní technika tažných pružin u rolovacích vrat a rolovacích  

mříží SB a TGT šetří mechaniku vrat a techniku pohonu, a tím prodlužuje 

jejich životnost

• NOVINKA: mimořádně kompaktní 

uzávěr obchodů ShopRoller SR 

s volitelnou bezpečnostní výbavou 

RC 2 / RC 3 Jen u firmy Hörmann

Rolovací vrata / rolovací 

mříže SB a TGT s inovativní 

technikou tažných pružin
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Rychloběžná vrata
Mnohem víc než jen rychlá

Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech  

a jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, ke zlepšení  

klimatu v místnostech a k úsporám energie.

• Standardní řídicí jednotka s frekvenčním měničem pro odlehčení 

mechaniky vrat a tichý chod téměř bez opotřebení

• Podlahový profil SoftEdge se spínačem FunkCrash u flexibilních 

rychloběžných vrat pro zabránění poškození a jimi podmíněných prostojů

• Řešení SmartControl pro optimální funkci vrat a plynulost procesů  

díky online analýze údajů vrat

SmartControl



Nakládací technika
Komplexní řešení pro zvýšení efektivity

U firmy Hörmann dostanete energeticky efektivní komplexní řešení  

pro rychlé a bezpečné provozní procesy od jednoho výrobce: nakládací 

můstky, těsnicí límce vrat, předsazené komory i nájezdové nárazníky.

• Systém DOBO (Docking before Opening) pro hygienickou přepravu, 

uzavřené chladicí řetězce a minimální energetické náklady

• JEN U FIRMY HÖRMANN: nakládací můstky s integrovanou  

technologií RFID pro spolehlivý a bezkontaktní přenos dat

• Certifikované předsazené komory podle EN 1090 a v souladu  

s nařízením o stavebních výrobcích

Jen u firmy Hörmann

Nakládací můstky 

s technologií RFID
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Vrata pro hromadné garáže
Robustní vratová zařízení s klidným chodem

V důsledku neustále rostoucí potřeby parkovacích míst ve městech 

a místech s vysokou koncentrací obyvatel mají podzemní a hromadné 

garáže stále větší význam. Tyto garáže často vznikají ve smíšené obytné 

a lehké průmyslové zástavbě.

• výklopná vrata ET 500: trvalá funkční bezpečnost s minimálním  

rozsahem vychýlení

• posuvná vrata ST 500: minimální potřeba místa pro optimální  

využití prostoru

• rolovací vrata / rolovací mříže TGT pro podzemní garáže:  

komplexní řešení včetně pohonu se standardním omezením síly
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Systémy pro kontrolu příjezdu
Inteligentní parkování pro bezpečná města

Rozsáhlý program příjezdových kontrolních systémů zahrnuje sloupky  

pro zajištění a regulaci dopravy ve městech, na veřejných místech 

a v podnikových areálech nebo závory a pokladní systémy pro soukromá 

a veřejná parkoviště.

• Pevné a automatické sloupky pro kontrolu příjezdu, řízení dopravního 

provozu, ochranu objektů a zabezpečení proti vloupání

• NOVINKA: mobilní zábrany vozidel Hörmann OktaBlock  

pro městské slavnosti a akce

• Závory pro dlouhodobě parkující zákazníky a závory a pokladní  

systémy pro placená parkoviště



Hörmann: kvalita bez kompromisů
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Jako jediný výrobce na mezinárodním trhu nabízí skupina Hörmann 

všechny důležité stavební prvky od jednoho výrobce. Vyrábějí se ve 

vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. 

Díky celoplošné odbytové a servisní síti v Evropě a přítomnosti 

v Americe a Číně je společnost Hörmann Váš silný, mezinárodní partner 

pro kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisů.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE 

ZÁRUBNĚ


