// Nove površine Decograin® v izvedbi Golden Oak in mahagoni

Berry dvižna vrata
Preko 20 motivov iz jekla in lesa

Originalna Hörmann Berry-vrata
Lep izgled, ki ga dopolnjuje kakovost
Vse govori v prid originalne izvedbe: kakovost in varnost, izgled in udobnost,
do podrobnosti domišljena tehnika. Vsaka Hörmann Berry-vrata nosijo v sebi
znanja in izkušnje, pridobljena na področju izdelave garažnih vrat v obdobju
več kot 50 let. Zaradi tega so dvižna garažna vrata podjetja Hörmann številka
1 v Evropi. Raznolikost motivov Vam zagotavlja, da boste med njimi zagotovo
našli tudi vrata po Vaši želji.
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Prikazana vrata so delno opremljena z nestandardno
opremo, zato vedno ne ustrezajo standardni izvedbi.
Prikazane barve in površine lahko zaradi tiskarsko-tehničnih
vzrokov odstopajo.
Avtorske pravice zavarovane. Ponatis, tudi izvlečki, samo
z našim dovoljenjem. Pridržana je pravica do konstrukcijskih sprememb.

Certificirana kakovost znamke z dolgotrajno garancijo
Samoumevno je, da so vrata in pogoni pri podjetju Hörmann
absolutno medsebojno usklajena ter preizkušena v skladu
z zahtevami TÜV in standardom, kar poveča Vašo varnost.

10 let
garancije *

Izdelana so po sistemu menedžmenta za kakovost
DIN ISO 9001 in izpolnjujejo vse zahteve evropskega
standarda 13241-1 (podrobnosti glej strani 30-31).
* Pogoje garancije, izvlečke in ostale
informacije o Hörmann Berry-vratih najdete
na naslovu www.hoermann.com.
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Motiv 902, jeklena vrata z navpičnim motivom

Klasični kovinski motivi
Na voljo so vodoravni in navpični motivi
To so vrata z večno privlačnim in aktualnim izgledom. Polnila z vodoravnimi ali
navpičnimi motivi so zelo priljubljena, poudarjena so z vodoravno ali navpično
okrasno letvijo. Vaša vrata lahko seveda čisto individualno oblikujete, npr. z
lepim ročajem, barvo po želji ali z načinom zasteklitve, ki zagotavlja dovolj
svetlobe.
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Vremensko odporna dolgotrajna zaščita
Pocinkan material in zelo kakovosten praškasti osnovni premaz sta
najboljša zaščita pred rjo. Vrata bodo še dolgo ohranila lep izgled.

Motiv 957 v novem barvnem tonu CH 703,
ki se ujema s številnimi Hörmann vhodnimi vrati // NOVO

Motiv 941, kovinska vrata z navpičnim motivom
z okrasno letvijo, za dvojne garaže do širine 5 m.

Motiv 902 v cenovno ugodni običajni temno sivi barvi z vgrajenimi vrati
za osebni prehod; zelo praktično, kadar ni prostora za stranska vrata.

Motiv 968 - jeklena vrata z navpičnim motivom,
v cenovno ugodni običajni beli barvi

Vključite pri oblikovanju tudi barve
Ni nujno, da so garažna vrata vedno bela.
Spoznajte raznolikost barv na strani 17.
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Motiv 984 z navpičnim polnilom iz panelov v cenovno ugodni običajni svetlo
sivi barvi, podobno RAL 7035, se ujema z okni in vhodnimi vrati. // NOVO

Zanimive variante kovinskih vrat
Polnilo iz panelov, motiv ribje kosti, vrata z zračenjem
Polnila z veliko površino se s svojimi jasnimi oblikami dobro vključujejo
v moderno arhitekturo. Vzorec ribje kosti se idealno poda h garažam z enako
oblikovanim strešnim delom kakor tudi k podeželskim hišam. Specialno za
podzemne in skupinske garaže se priporočajo vrata s polnilom iz perforirane
pločevine.
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Motiv 985 iz jeklenih panelov s površino Decograin® v izvedbi »mahagoni«,
kot dvojna garažna vrata, ki se ujemajo s klasično arhitekturo // NOVO

Motiv 985, kovinske panelne plošče
Motiv se barvno ujema z vhodnimi vrati. // NOVO

Veliko izbiro posebnih
barvnih tonov najdete
na strani 17.

Motiv 990, kovinska vrata z vzorcem ribje kosti
Motiv se barvno ujema s stilom podeželske hiše.

Motiv 914, kovinska vrata s prezračevalnimi odprtinami
Vrata ustrezajo predpisom za podzemne in skupinske garaže.

Lep ročaj daje
poseben poudarek.

7

Motiv 972, z enakim izgledom stranskih vrat, v simpatični standardno beli barvi.

Kovinska vrata z atraktivnim
kasetnim motivom
So zelo priljubljena in trenutno zelo aktualna
Pri Hörmann Vam je na voljo pet kasetnih motivov. Eden od teh se zagotovo
ujema z arhitekturo Vaše hiše. Vse motive Vam nudimo sedaj tudi z novo površino
Decograin®, v izvedbi »Golden Oak« in »mahagoni«. Za več svetlobe v Vaši garaži
je večina kasetnih motivov dobavljiva tudi z zasteklitvijo.
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Motiv 976, z zaključkom zgornje kasete v obliki loka,
se harmonično ujema z vhodnimi vrati.

Motiv 970 v cenovno ugodni golobje sivi barvi
z zasteklitvijo, za več svetlobe v garaži.

Motiv 974, zanimiv izgled dajejo kasete različnih velikosti
v zelo učinkoviti kombinaciji.

Motiv 976 z novo površino Decograin®, v izvedbi »Golden Oak«. // NOVO

Barvna vrata so zelo
privlačna.
Veliko izbiro posebnih
barvnih tonov najdete
na strani 17.

Kasetne zasteklitve kot
oblikovalski element, ki
zagotavlja dovolj svetlobe.
Ostale motive najdete
na strani 22.
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Motiv 934, skandinavska smreka za dvojna garažna vrata z zgornjo masko,
izdelano s strani investitorja. Vrata so v skladu s strešnim detajlom.

Lepota iz narave
Polnila iz masivnega lesa, izdelana z mojstrsko kvaliteto
Če izgled Vaše hiše določa les, je odločitev za garažna vrata s polnili iz masivnega
lesa pravzaprav logična. Pri podjetju Hörmann lahko izbirate med 12 motivi:
navpično ali vodoravno, z vzorcem ribje kosti ali v obliki romba. Za naše profilne
deske z mehkimi linijami uporabljamo samo izbran, neoporečen les skandinavske
smreke in kanadskega iglavca, ki ga impregniramo z brezbarvnim premazom in tako
učinkovito zaščitimo pred lesnimi škodljivci in lesno gnilobo.
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Motiv 936 basic, skandinavska smreka, najugodnejša
lesena dvižna garažna vrata z navpičnim motivom // NOVO

Motiv 927, skandinavska smreka, s trikotno zasteklitvijo,
vgrajeno v obliki romba.

Motiv 931, skandinavska smreka z motivom ribje kosti,
pobarvan s lesnim premazom individualne barve.

Motiv 934, skandinavska smreka z navpičnim motivom,
v harmoniji z vhodnimi vrati.

Les potrebuje zaščito
Zato je les že tovarniško impregniran, Vi pa ga morate še dodatno
zaščititi z lesnim premazom po Vaši izbiri, da ga zaščitite pred
vremenskimi vplivi in UV-žarki.

Če želite Vaša vrata še dodatno
zaščititi pred UV žarki, lahko
izberete tudi kakšen drug lesni
premaz kot npr. v barvi tikovine.

Naravno svetel les lahko pobarvate po Vaši želji, glede na ostale
lesene elemente Vaše hiše.
Navodila glede barvne obdelave lesa najdete v naših tehničnih
vgradnih navodilih.

Pregled vseh 7 lesenih vrat z motivi najdete na straneh 18 in 19.
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Ekskluzivna lesena vrata
z design-motivi
Tudi v enakem izgledu kot vhodna vrata
S pomočjo Hörmann linije vrat z design-motivi lahko Vaši hiši in garaži daste
čisto osebni značaj in presežete običajnost. S številnimi možnostmi oblikovanja
in stilno vključenimi elementi so vrata z design-motivi v kombinaciji s Hörmann
vhodnimi vrati prava paša za oči.
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Garažna vrata in aluminijasta vhodna
vrata s stilnimi kovinskimi elementi
iz legiranega jekla
Če je bil hišni vhod do sedaj edina »vizitka« Vaše hiše, lahko
sedaj na enakem nivoju oblikujete tudi garažni vhod. Dovolite,
da Vas navdušijo lepi motivi in številne oblikovalske možnosti.

garažna vrata, motiv 41

vhodna vrata, motiv 41A

garažna vrata, motiv 45

vhodna vrata, motiv 45A

garažna vrata, motiv 62

vhodna vrata, motiv 62A

Vrata z design-motivi so avtomatska vrata
Motivi in udobnost so odlika teh ekskluzivnih
garažnih vrat, zato niso opremljena z ročajem.
Serijska oprema ne zajema potrebnega pogona.
Priporočamo novi Hörmann pogon SupraMatic.
garažna vrata, motiv 689

vhodna vrata, motiv 689 A

Vratna krila so iz trdno vezanih
večplastnih lesenih polnil, obdelana
s trojnim nesvetlečim premazom
v čisti beli barvi. Okvir je že tovarniško
obdelan s poliestrskim praškastim
premazom bele barve.

V primerjavi z garažnimi
vrati vhodna vrata
malenkostno odstopajo
v barvi in stopnji leska.
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Motiv 905 za zapolnitev vratnega krila na mestu vgradnje,
vrata za Vaš individualni motiv

Solidna osnova
• Zelo stabilna konstrukcija
okvirja z ojačevalnimi prečkami.
V celoti zvarjeno!
• V celoti pocinkana, okvir vratnega
krila je dodatno obdelan s poliestrskim
praškastim premazom.
Barvni ton terra-rjava (kot RAL 8028).
• Okvir in prečke, vse z luknjami
na razdalji 30 mm.
• Navodila s slikami, s predlogi
glede motivov.

Teža polnil
Glede na velikost vrat med 6 do 10 kg/m2.
Pri vratih za dvojne garaže do maks. 16 kg/m2.
Glej tudi stran 33.

To Vam je lahko
v veselje, saj lahko
sami oblikujete po
Vaših željah.

Sami oblikujte Vaša garažna vrata
Solidno osnovo Vam zagotavlja podjetje Hörmann
Izvedba opaža z lesom je zelo enostavna, kajti pri Hörmann so okvir in prečke
perforirane na 30 mm, zato Vaša kreativnost nima omejitve. Motiv lahko
oblikujete navpično, vodoravno, diagonalno ali v skladu z Vašimi osebnimi
željami. S ponosom boste lahko pokazali, kaj zmorete s svojimi rokami.
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Vaša kreativnost nima omejitve.

Ta konstrukcija vrat Vam nudi dve možnosti oblikovanja:

Opaženje cele površine, pri katerem
sta okvir in podnožje v celoti
prekrita.

Leseno polnilo je vpeto v okvir,
z vidnim podstavkom, kot zaščita
pred vodnimi kapljami.

Opozorilo glede barvne obdelave površine
Ko so Vaša vrata dokončno vgrajena, jih morate nujno
premazati s trgovsko običajnim, pigmentiranim lesnim
premazom, da jih zaščitite pred UV žarki, lesno plesnijo
in lesnimi škodljivci.
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Pregled vseh motivov kovinskih vrat

902 	kovinska vrata z navpičnim motivom

968 jekleni vodoravni motiv

941 kovinska vrata z okrasno letvijo

957 kovinska vrata s sredinskim profilom/stranskimi profili

984 jekleni navpični paneli // NOVO

985 jekleni vodoravni paneli // NOVO

990 kovinska vrata z vzorcem ribje kosti

914 kovinska vrata s prezračevalnimi odprtinami

Vsi motivi so dobavljivi pri tipu vrat N80 do 3250 mm širine,
za dvojne garaže do 5000 mm širine, kot tip vrat DF98.

Motivi 902 in 914 so dobavljivi tudi z vgrajenimi vrati
za osebni prehod, z odpiranjem navzven.
Vsa stranska vrata so dobavljiva tudi kot 2-krilna vrata.
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970 kovinska vrata s kasetnim motivom

972 kovinska vrata s kasetnim motivom

974 kovinska vrata s kasetnim motivom

976 kovinska vrata s kasetnim motivom
Zelo kakovostni poliestrski, praškasti osnovni premaz
Pocinkana krila garažnih in stranskih vrat so do zadnjega
roba optimalno zaščitena pred vremenskimi vplivi in
korozijo. Garažna in stranska vrata so Vam na voljo
serijsko v običajni beli barvi in v 15 cenovno posebno
ugodnih barvah ter približno v 200 barvah skale RAL.

// NOVO
Skladno s Hörmann vhodnimi vrati z motivi so sedaj na
voljo tudi Hörmann Berry-dvižna garažna vrata,
prebarvana s strukturnim lakom v barvnem tonu CH 703,
antracit, ki daje zelo elitni videz.

978 kovinska vrata s kasetnim motivom

15 cenovno ugodnih barv po enaki ceni ter serijsko v ugodni običajno beli barvi

običajno bela
RAL 9016

barva aluminija
RAL 9006

terra-rjava
RAL 8028

ilovnato rjava
RAL 8003

okrasto rjava
RAL 8001

temnosiva
RAL 7040

svetlosiva
RAL 7035

siva kot kamen
RAL 7030

antracit-siva
RAL 7016

smrečno zelena
RAL 6009

zelena kot mah
RAL 6005

golobje modra
RAL 5014

kovinsko modra
RAL 5011

safirno modra
RAL 5003

rubinasto rdeča
RAL 3003

svetla slonovina
RAL 1015

Prikazane barve lahko odstopajo zaradi tehničnih vzrokov pri nanašanju barve. Dovolite,
da Vam pri barvnih vratih svetuje strokovnjak za proizvode Hörmann. Vse barve se nanašajo
na skalo RAL. Vrata so na zunanji in notranji strani načeloma enake barve.
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Vsi motivi iz masivnega lesa

933 leseni vodoravni motiv

925 leseni diagonalni motiv

934 leseni navpični motiv ●

931 leseni motiv ribje kosti

937 leseni navpični motiv z vodoravnimi prečnimi profili

927 leseni motiv v obliki romba

Vsi motivi so dobavljivi v dveh vrstah lesa

skandinavska smreka

kanadski iglavec

Vsi motivi (razen motiv 936 basic) so na voljo standardno
z ekskluzivno leseno oblogo po celi površini in na podboju.
Po naročilu je podboj na voljo tudi brez lesene obloge.
Vzorec mehkih linij, ker bolje izgleda
Zato so vsi leseni profili (120 x 14 mm) mehko
zaobljeni. To daje motivom lesenih vrat posebno
privlačnost, (ne pri motivu 936 basic).
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936 basic leseni navpični motiv iz skandinavske smreke // NOVO

Motiv 936 basic
ni na voljo z ekskluzivno leseno oblogo. Obloga vrat je
iz desk okroglega profila, iz nesortiranega lesa skandinavske
smreke. Zadnja stran je obdelana z osnovnim premazom in
delno še hrapava.

Vsi motivi so dobavljivi pri tipu vrat N80
do 3000 mm širine.
● Ti motivi so dobavljivi pri tipu vrat DF 98
za dvojne garaže do širine 5000 mm.

905 za izvedbo polnil na samem gradbišču

● tudi 2-krilno

Vsa vrata z lesenimi polnili so transportno
varno zapakirana in zavita s folijo.

6 barvnih tonov za lesena vrata

čisto bela

smrečno rumena

kraljevsko modra

Svilnato nesvetleča površina vratnih kril je obdelana
s trojnim barvnim premazom, zato je trajna in odporna
proti vremenskim vplivom, (ne za motiv 936 basic).
Vrata ohranijo dolgo lep izgled. Okvir vrat je obdelan
s poliestrskim praškastim premazom: bela pri belih in
barvnih vratih, terra-rjava pri vratih z lesnim premazom.
Velikosti vrat:
širina do 3000 mm
višina do 2500 mm

golobje siva

smrečno zelena

svetlosiva

Prikazane barve lahko odstopajo zaradi tehničnih vzrokov pri nanašanju barve. Dovolite,
da Vam pri barvnih vratih svetuje strokovnjak za proizvode Hörmann. Vrata so na zunanji
in notranji strani načeloma enake barve. Možni so tudi premazi za les.
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Vsa jeklena vrata
s površino Decograin® // NOVO

970 jeklena vrata s kasetnim motivom

972 jeklena vrata s kasetnim motivom

974 jeklena vrata s kasetnim motivom

976 jeklena vrata s kasetnim motivom

984 jekleni navpični paneli

985 jekleni vodoravni paneli

Površine Decograin®, ki se do podrobnosti ujemajo z videzom lesenih površin.
Vsi zgoraj prikazani motivi vrat so na
voljo s površino Decograin®, v izvedbi
»Golden Oak« in »mahagoni«.
Novi, UV-odporni plastični folijski premaz
na zunanji strani vratnega krila ima
prednosti jeklenih vrat in daje hkrati
originalni izgled naravnega lesa.
Površina je obdelana s posebnim
zaščitnim premazom, zato bodo vrata
ostala še dolgo lepa.
Decograin® v izvedbi
„Golden Oak“
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Decograin® v izvedbi
„mahagoni“

Vsa lesena vrata z design-motivi

Motiv 41
Gladko leseno polnilo,
design-motiv večje površine
v obliki loka iz modro lakiranega aluminija,
z enojnim varnostnim steklom
Parsol-siva, peskano
s poudarjenim robom.

Motiv 45
Gladko leseno polnilo,
z enojnim varnostnim steklom
Parsol-siva, peskano z jasnimi
vodoravnimi linijami, z okvirjem za
zasteklitev in brušeno, v površino
vtisnjeno letvijo spodnjega dela vrat
iz legiranega jekla
Za ta 4 vrata z design-motivi smo
izbrali zelo trdna večplastna polnila.
Trojni, svilnato nesvetleč premaz
v čisto belem barvnem tonu je trajen
in odporen proti vremenskim vplivom.
Okvir vrat je obdelan s poliestrskim
praškastim premazom.
Velikosti vrat:
širina do 3000 mm
višina do 2250 mm

Motiv 62
Gladko leseno polnilo,
z enojnim varnostnim steklom,
mastercarré-bela z okvirjem za zasteklitev
in brušeno, v površino vtisnjeno letvijo
spodnjega dela vrat iz legiranega jekla

Motiv 689
Gladko leseno polnilo,
z vodoravnim motivom,
enojnim varnostnim steklom, Parsol-siva,
peskano, z jasnimi, vodoravnimi linijami,
z brušeno, v površino vtisnjeno letvijo
spodnjega dela vrat iz legiranega jekla

Podrobnost iz motiva 455
Zaradi štirih možnih oblik s stilno izdelanimi elementi
iz legiranega jekla in stekla dajejo Hörmann vrata
z design-motivi atraktiven izgled in izražajo Vaše
posebne zahteve.
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slika 4: 283 x 203 mm

slika 5: 283 x 203 mm
Zasteklitve pri izvedbah
s kovinskimi polnili
Na voljo za motive: 902, 941, 957,
970 in 972, (razen Decograin®)
Material: vremensko odporni
material iz plastike.
Barva: v enaki barvi kot vratno krilo.
Zasteklitev: plastične šipe,
debeline 3 mm, po naročilu
v prozorni izvedbi ali kristalni
strukturi.

slika 6: 283 x 203 mm
Zasteklitve pri izvedbah
z lesenimi polnili
Slika 21 velja za motive: 925, 927 in
931. Sliki 23 in 24 veljata za motive:
933, 934, 936 in 937.
Material: les, zasteklitev: plastične
šipe, debeline 3 mm,
po naročilu v prozorni izvedbi ali
kristalni strukturi.

slika 21: 375 x 375 mm

Svetloba v garaži
Način zasteklitve ni samo oblikovalski element,
temveč zmanjša potrebo po dodatnih oknih.
Pri takšni dnevni svetlobi lahko garažo uporabite
tudi kot delovni prostor.
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slika 23: 277 x 199 mm

slika 24: 199 x 277 mm

Stranska vrata so dobavljiva z garnituro okroglih ročajev
v vseh prikazanih materialih. Serijsko lahko izbirate med
kompletom kljuk na obeh straneh ali kompletom kljuke in
ročaja.

črna plastika, serijsko

alu-litina, bela
(podobno RAL 9016)

alu-litina, barve novega srebra

alu-litina, barve medenine

legirano jeklo, polirano

legirano jeklo, krtačeno

Lepi ročaji dajejo
poseben poudarek
Oblikovalci in strokovnjaki za varnost so razvili edinstven
ročaj ergonomske oblike, ki zagotavlja varen in udoben
alu-litina, rustikalno

alu-litina, bronza

prijem.

Cilindrska, površinsko izravnana ključavnica se lahko vključi
v hišni sistem ključavnic
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Odstranitev starih vrat,
vgraditev novih
Hitro in čisto še istega dne
»Navdušeni smo, ker je potekalo vse tako brezhibno. Sedaj se vrata mnogo
lepše ujemajo s hišo. Stara vrata so takoj odstranili. Pogon vrat bi si lahko
vsekakor že zdavnaj privoščili.«
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Posebna izvedba za še boljšo zvočno in toplotno izolacijo
Naročite Vaša vrata skupaj z zvočno izolacijo, ki jo zagotavlja
obloga iz specialnih izolacijskih plošč Dämmtec. Tudi za boljšo
toplotno izolacijo so na voljo izolacijske plošče, ki se enostavno
vpnejo, ali pa so že tovarniško montirane.

Maske za potrebe izenačevanja in posodobitev površin
V primeru posodobitve oz. vgradnje novih vrat je lahko odprtina višja
in širša kot so najprimernejša garažna vrata standardne velikosti. Ni
problema! Kajti za optično uskladitev imamo zgornjo in stransko prekrivno
masko. Če se zgodi, da se pri odstranitvi starih vrat poškoduje površina zidu,
je tudi na razpolago prekrivna maska, ki zagotavlja odličen rezultat brez
dodatnih zidarskih del.

3-točkovni protivlomni zapah
Za vsa Berry-vrata brez pogona obstaja dodatna oprema
z enostavno montažo. Vaša garažna vrata bodo s tem še
varnejša pred neželenim dvigovanjem.

Zaključni gumijast profil
pri tleh brez praga
Za garaže, pri katerih poteka dovoz
v garažo brez praga, je namenjen
trajno elastičen, vremensko odporen
gumijasti profil, ki preprečuje vdor
listja, meteorske vode in snega.

Spodnja pripirna letev iz legiranega jekla
Če je lega garaže na vremensko izpostavljeni strani,
se priporoča vstavitev letve iz legiranega jekla. Močno
izpostavljen spodnji profil vrat je tako tudi čez leta zaščiten
pred rjo.
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Hörmann Berry-vrata N80 in F80
Idealno za posodobitev montažnih in vrstnih garaž
Vsakdo se enkrat naveliča barvanja garažnih vrat, še bolj pa počasnega
odpiranja krilnih vrat. V tem primeru se izplačajo nova Hörmann Berry-vrata
standardne velikosti, ki so cenovno zelo ugodna. Ta vrata so obstojna za
vremenske vplive, obdelana s praškastim poliestrskim osnovnim premazom,
lepo izgledajo in se mnogo lažje odpirajo.
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// NOVO Sedaj v 4 atraktivnih motivih,
številnih barvah in površinah.

Izberite med naslednjimi možnostmi
• na voljo v motivih 902, 905, 972, 874
• vsi motivi so na voljo v običajni beli barvi,
v 15 cenovno ugodnih barvah in posebni barvi
CH 703 (glej stran 17)
• motiva 972 in 984 sta dobavljiva tudi v izvedbi
Decograin® (glej stran 20)

motiv 905
polnilo se vstavi
na mestu vgradnje

ZNOTRAJ

ZNOTRAJ

motiv 972

motiv 984

Posodobitev montažnih garaž
s cenovno ugodnimi vrati
standardnih velikosti
• Zamenjava vrat poteka hitro in
čisto in se izvede v enem dnevu.
• 3 vrste okovja za vsako vgradno situacijo.

tip vrat N80
pritrditev za odprtino

ZNOTRAJ

tip vrat N80
pritrditev v odprtini

Glede na vgradno situacijo oz.
razpoložljiv prostor so pri
posodobitvi možne prikazane
tri vrste pritrditve.

• Stara vrata se takoj ekološko odstranijo.
Za več zaščite proti vlomu priporočamo
dodatno opremo s 3-točkovnim zapahom
(glej stran 25).
Velikosti vrat in tehnični vgradni podatki
so navedeni na straneh 32, 34 in 37.

tip vrat F80
pritrditev pred odprtino

Najbolje, da se hkrati
odločite tudi za pogon
Potem bo odpiranje mnogo
udobneje in vrata bodo zaradi
avtomatske zapahnitve varnejše
pred neželenim dvigovanjem.
ProMatic z akumulatorjem
Rešitev za montažne in skupne
garaže brez električnega priključka.
Solarni modul
Povprašajte tudi za ustrezen solarni
modul; prihranili si boste skrb za
polnjenje akumulatorja.
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Avtomatska dvižna vrata z vodili
Vrata tečejo, tečejo in tečejo …

5 let
garancije *

10 let
garancije *

t
po
gon
vr a
i garažnih

ga

vr
ra ž n
a dvižna

Hörmann avtomatska dvižna vrata
Ker je udobneje in varneje
Hörmann avtomatska vrata boste upravljali tako enostavno kot Vaš televizor.
Samo pritisk na gumb in zaščiteni pred vetrom in slabim vremenom se boste
zapeljali v garažo. Ponoči pa je direktna pot v garažo tudi bolj varna.
Seveda so Hörmann vrata in pogoni preizkušeni kot varnostni elementi
pri uradu TÜV.
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a
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Izberite med dvema inovativnima
pogonoma Hörmann

ProMatic // NOVO

SupraMatic

Pogonska tehnika
• Radijska frekvenca 868,3 MHz
		 s stabilnim dosegom
•R
 očni oddajnik s 4 tipkami
		 pri vseh pogonih z varnostno kodo
		 z več kot 1 bilijon možnosti
• Vgrajeni sprejemnik // NOVO
•A
 vtomatska zapahnitev vrat
učinkovito ščiti pred nasilnim dvigovanjem

ProMatic – cenovno ugoden dostop
do kakovosti Hörmann Premium
za maks. 10 ciklov odpiranja/zapiranja
na dan.
ProMatic
Za vrata do 5000 mm širine.
Največja moč: 650 N

Zelo kakovostni pogon s številnimi
dodatnimi funkcijami za maks. 50 ciklov
vrat (odpiranje/zapiranje) na dan.
•
		
•
		

možno je ločeno priključiti
halogensko osvetlitev
dodatna višina odpiranja vrat za 		
prezračevanje garaže

ProMatic P
Za vrata do 5500 mm širine.
Največja moč: 750 N

SupraMatic E
Za vrata do 5500 mm širine.
Največja moč: 800 N

ProMatic z akumulatorjem
Za garaže brez električnega priključka
in vrata do 3000 mm širine.
Največja moč: 400 N

SupraMatic P
Za vrata do 5500 mm širine, težka
lesena vrata in vrata z osebnim prehodom
Največja moč: 1000 N

• Zanesljiva izklopna avtomatika
		 ustavi vrata takoj, ko naleti na oviro
• Mehak zagon in mehka ustavitev
		 ščitita vrata in pogon
•P
 atentirani zobati jermen
brez vzdrževanja
•N
 otranja odpahnitev v sili
• Lahka montaža
		 Vse je natančno pripravljeno

å

å

Zapah vrat v pogonskem vodilu – Hörmann patent!

… z avtomatsko zapahnitvijo vrat
Pogonski sistem zapahne vrata
Nov i Sup
raM

atic : Moč

an. Vare

n. Hite r.

Ko se vrata zaprejo, se istočasno tudi avtomatsko zapahnejo,
kar je učinkovita zaščita pred neželenim dvigovanjem.
Ta edinstvena avtomatska zapahnitev deluje mehansko in zato
opravlja svojo funkcijo tudi v času izpada električne energije.
Pogoni

Udob no

odpi ranje

garažnih

– vare n
dom

vrat

Več informacij o pogonih Hörmann za garažna in dovozna vrata najdete v strokovnih prospektih in na spletni strani www.hoermann.com.
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Lastnosti varnosti v skladu z evropskim standardom 13241-1

Kakovost z listino in pečatom
Hörmann Berry-vrata so že sedaj
preizkušena in certificirana
v skladu z visokimi varnostnimi
zahtevami in lastnostmi
evropskega standarda 13241-1.
Vse to je zagotovilo, da boste
s Hörmann Berry-vrati kupili
zelo dobra dvižna garažna vrata.
Primerjava se res izplača!

Brez padca!
V to ste lahko popolnoma prepričani.

1

Večvzmetni varnostni sistem
Če bi se katera od vzmeti zlomila, bi preostale
vzmeti zavarovale vrata.
Zlomljena vzmet ne odleti v prostor.

2

Vodilo z natančnim vodenjem
Prepreči izpad vratnega krila.

3

Enkratni sistem vdolbine na koncu vodila
Ko se vrata popolnoma odprejo, se mehko in varno
ustavijo v vdolbini vodila.

Brez ukleščenja!
To je varna zaščita pred ukleščenjem prstov.

4

Zaščitni pokrovi nad dvižnimi kraki
Prilagodljivi plastični pokrovi v celoti pokrivajo
področje zgloba in preprečujejo seganje z roko.

5

Zaščitne letve na vratnem krilu in okvirju
Prilagodljive plastične letve zagotavljajo varno
zaščito pred ukleščenjem od strani med vratnim
krilom in okvirjem. Dvojna garažna vrata imajo
dodatno elastično zaščito pred ukleščenjem stopal.

6

Varnostna razdalja med vzmetmi
Razmik navojev vzmeti je tako minimalen,
da so pred ukleščenjem varni tudi prsti
otroških rok.

Zelo stabilna konstrukcija vrat
Širok, pocinkan okvir in vodoravne
ojačitve vratnega krila zagotavljajo
izredno stabilnost Hörmann
Berry-vrat.
Lažji in tišji tek vrat
Vse je medsebojno natančno
usklajeno: 4-točkovna pritrditev na
strop, natančno izpeljano vodilo,
tekalna kolesca so iz neobrabljivega
plastičnega materiala, plastične
stranske letve (ne jeklo na jeklo) ter
kompleti nastavljivih vzmeti.
Ključavnica z dvojnim učinkom
Pri direktnem dostopu iz garaže
v hišo se garažna vrata zapahnejo od
znotraj z varnostnim zatičem.
Ključavnica se lahko vključi v hišni
sistem ključavnic.
Dobra zaščita pred dežjem
in viharjem
Spodnja pripirna letev je serijska. Če
tla nimajo praga, je spodnji zaključni
profil na voljo tudi iz vremensko
odporne gume (glej stran 25).

Za Vas največja varnost
Dober občutek, da se ne more nič zgoditi
Hörmann Berry-vrata so varna pred padcem in ukleščenjem. Bolj varna dvižna garažna vrata
skoraj ne morejo biti. Sistemi zapahnitve pa so zagotovilo, da ste tudi kar zadeva protivlomno
zaščito na pravi strani. Ne glede na to, ali se odločite za avtomatska vrata ali vrata z ročnim
upravljanjem.
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S pritrdilnimi elementi in brezstopenjsko
nastavljivimi univerzalnimi sidri je
vgradnja zelo enostavna.

Pri vratih brez pogona se vrata mehko
ustavijo v vdolbini na koncu vodila.

3
2

5

4

5
Prilagodljive plastične letve in pokrovi
ščitijo pred vkleščenjem.

1

6

Protivlomni sistem zapahnitve z vrtljivim zatikom.
Pri tem načinu zapahnitve se vogali vratnega krila
fiksno vpnejo v okvir, tako da dvigovanje ni mogoče.

Prijavljeno pri patentnem uradu

Večvzmetni varnostni sistem
Optimalno dimenzionirani kompleti vzmeti
so odvisni od velikosti in teže vrat:
tip vrat N80: 3-4 vzmeti na vsaki strani
tip vrat DF98: 6-10 vzmeti na vsaki strani.

Z dodatno opremo, katere montaža je enostavna, lahko
sami poskrbite za dodatno zapahnitev vrat (glej stran 25).

31

Berry-dvižna vrata
Tipa vrat N80 in DF98
Velikosti in vgradni podatki

Standardne velikosti N 80 za enojne garaže (odvisno od motiva vrat)

mere v mm
vgradnja za odprtino

mera za naročilo
gradbeni standard

zunanja mera okvirja

svetle mere prehoda*

priporočljiva končna mera
(področje vgradnje)

vgradnja v odprtino

priporočljiva končna mera
(področje vgradnje)

končna mera

širina

višina

širina

višina

širina

višina

širina

višina

širina

višina

2250

1920

2355

1990

2110

1800

2250 (2215-2340)

1920 (1890-1950)

2375

1970

2250

2000

2355

2070

2110

1880

2250 (2215-2340)

2000 (1970-2030)

2375

2050

2250

2075

2355

2145

2110

1955

2250 (2215-2340)

2075 (2045-2150)

2375

2125

2250

2125

2355

2195

2110

2005

2250 (2215-2340)

2125 (2095-2155)

2375

2175

2375

1920

2480

1990

2235

1800

2375 (2340-2465)

1920 (1890-1950)

2500

1970

2375

2000

2480

2070

2235

1880

2375 (2340-2465)

2000 (1970-2030)

2500

2050

2375

2075

2480

2145

2235

1955

2375 (2340-2465)

2075 (2045-2105)

2500

2125

2375

2125

2480

2195

2235

2005

2375 (2340-2465)

2125 (2095-2155)

2500

2175

2375

2250

2480

2320

2235

2130

2375 (2340-2465)

2250 (2220-2280)

2500

2300

2375

2375

2480

2445

2235

2255

2375 (2340-2465)

2375 (2345-2405)

2500

2425

2500

1920

2605

1990

2360

1800

2500 (2465-2590)

1920 (1890-1950)

2625

1970

2500

2000

2605

2070

2360

1880

2500 (2465-2590)

2000 (1970-2030)

2625

2050

2500

2075

2605

2145

2360

1955

2500 (2465-2590)

2075 (2045-2105)

2625

2125

2500

2125

2605

2195

2360

2005

2500 (2465-2590)

2125 (2095-2155)

2625

2175

2500

2250

2605

2320

2360

2130

2500 (2465-2590)

2250 (2220-2280)

2625

2300

2500

2375

2605

2445

2360

2255

2500 (2465-2590)

2375 (2345-2405)

2625

2425

2500

2500

2605

2570

2360

2380

2500 (2465-2590)

2500 (2470-2530)

2625

2550

2500

2750

2605

2820

2360

2630

2500 (2465-2590)

2750 (2720-2780)

2625

2800

2625

2125

2730

2195

2485

2005

2625 (2590-2715)

2125 (2095-2155)

2750

2175

2750

2000

2855

2070

2610

1880

2750 (2715-2840)

2000 (1970-2030)

2875

2050

2750

2125

2855

2195

2610

2005

2750 (2715-2840)

2125 (2095-2155)

2875

2175

3000

2000

3105

2070

2860

1880

3000 (2965-3090)

2000 (1970-2030)

3125

2050

3000

2125

3105

2195

2860

2005

3000 (2965-3090)

2125 (2095-2155)

3125

2175

Standardne velikosti DF 98 za dvojne garaže (odvisno od motiva vrat)

mere v mm
vgradnja za odprtino

mera za naročilo
gradbeni standard

zunanja mera okvirja

svetle mere prehoda*

vgradnja v odprtino

priporočljiva končna mera
(področje vgradnje)

priporočljiva končna mera
(področje vgradnje)

končna mera

širina

višina

širina

višina

širina

višina

širina

višina

širina

višina

4000

2000

4096

2073

3840

1820

4000 (3955-4075)

2000 (1960-2020)

4116

2043

4000

2125

4096

2198

3840

1945

4000 (3955-4075)

2125 (2085-2145)

4116

2168

4500

2000

4596

2073

4340

1820

4500 (4455-4575)

2000 (1960-2020)

4616

2043

4500

2125

4596

2198

4340

1945

4500 (4455-4575)

2125 (2085-2145)

4616

2168

4500

2250

4596

2323

4340

2070

4500 (4455-4575)

2250 (2210-2270)

4616

2293

5000

2000

5096

2073

4840

1820

5000 (4955-5075)

2000 (1960-2020)

5116

2043

5000

2125

5096

2198

4840

1945

5000 (4955-5075)

2125 (2085-2145)

5116

2168

Prosimo, upoštevajte
* svetle mere prehoda (vrata s spodnjo pripirno letvijo)

širina: gradbeni standard minus 140 mm (160 mm pri vratih DF 98)
višina: gradbeni standard minus 120 mm (160 mm pri vratih DF 98)
višina: gradbeni standard minus 135 mm pri motivu 905 (200 mm pri vratih DV 98)
višina: 30 mm višine prehoda (brez spodnje pripirne letve) (25 mm pri vratih DF98)
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Območje velikosti maksimalno (odvisno od motiva vrat)

mere v mm

2750

2625

višina

2500

2375

2250

2125

2000

5000

4750

4500

4250

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

BR

2000

1875

širina

območje
velikosti

tip vrat N 80
za enojne garaže

tip vrat DF 98
motiv 905
teža polnila

do maks.
14 kg/m2

tip vrat N80
motiv 902

do maks.
do 12 kg/m2

tip vrat DF 98
za dvojne garaže

do maks.
do 10 kg/m2

Vrata s polnilom za vstavitev na objektu (motiv 905)

Vrata z masko za posodobitev

Prosimo, da upoštevate maksimalno težo, če bo
vstavitev polnila potekala na samem objektu, saj
znaša glede na velikost vrat med 6 – 10 kg/ m2. Vrata
DF 98 so dobavljiva tudi s težo polnila do 16 kg/m2,
odvisno od velikosti; to ne velja za osenčena območja.
Vprašajte Vašega strokovnjaka za proizvode Hörmann,
ki Vam bo navedel natančno težo polnila na m2 za Vaša
vrata.

Po širini je lahko končna mera manjša maks. za
10 mm. Višina pa je lahko pri vgradnji s spodnjo
pripirno letvijo manjša za maks. 10 mm od priporočene
končne mere. Pri vratih, ki nimajo praga (vodilo na
tlak), je treba k priporočeni končni meri prišteti še
30 mm.
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Berry-dvižna vrata
Tip vrat N80 za enojne garaže
Vgradni podatki

priporočena končna mera

TLAK

višina zunanje mere okvirja - 80
skupna dolžina pogona vrat *

znotraj
zg. rob tal
v surovem
stanju

TLAK

višina zunanje mere okvirja - 195

mere v mm

zunanja mera okvirja

Namestitev pritrdilnih elementov

* skupna dolžina pogonov vrat:
3200 mm do višine vrat 2500 mm ProMatic/SupraMatic
3450 mm do višine vrat 2750 mm ProMatic/SupraMatic

zunanja mera okvirja

zunaj

priporočena končna mera

min.
60

min.
60

Priporočena končna mera je priporočljiva pri načrtovanju.
Podatki o minimalnem stranskem prostoru, višini preklade
in območju vgradnje se nanašajo na to mero.

TLAK

TLAK

zunanja mera okvirja = mera za naročilo + 105

TLAK

zunaj

zunanja mera okvirja =
mera za naročilo + 70

mera za naročilo/gradbeni standard

zunaj

območje vgradnje

končna mera

končna mera

zunaj

Vrata brez spodnje pripirne letve
Končna mera po tabeli (stran 32)
mora biti v višino večja za 30 mm.

mera za naročilo/gradbeni standard

območje vgradnje

TLAK

Mere pri vgradnji v odprtino morajo biti zelo natančno določene.
Še posebej velja to za vrata standardnih velikosti. Vrata nestandardnih
velikosti so izdelana natančno za obstoječo odprtino.
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TLAK

S pogonom ProMatic/SupraMatic
* Ni potreben dodaten prostor na prekladi.
Izjema: motiva 905, 941; motivi z lesenim polnilom =
15 mm razpoložljivega prostora.

Vrata s spodnjo pripirno letvijo

Vgradnja v odprtino

priporočena končna
mera + 30

priporočena končna mera

min.
60

zunaj

min. 5

Vrata brez spodnje pripirne letve

Priporočena končna mera po tabeli
(stran 32) mora biti v višino večja za
30 mm.

zunanja mera okvirja =
mera za naročilo + 70

zunaj

območje vgradnje

mera za naročilo/gradbeni standard

min. 5

min. 9

mera za naročilo/gradbeni standard

zunaj

zunanja mera okvirja = mera za naročilo + 105

območje vgradnje

min. notranja mera garaže = zunanja mera okvirja + 15

višina
preklade *
min. 50

Vrata s spodnjo pripirno letvijo

priporočena končna mera

Vgradnja za odprtino

S pogonom ProMatic/SupraMatic
Ni potreben dodaten prostor na prekladi.
Izjema: motiva 905, 941; motivi z lesenim polnilom =
15 mm razpoložljivega prostora.

končna mera + 30

min.
60

TLAK

Berry-dvižna vrata
Tip vrat DF98 za dvojne garaže
Vgradni podatki

TLAK

višina zunanje mere okvirja + 10
skupna dolžina pogona vrat *

znotraj
zg. rob tal
v surovem
stanju

TLAK

zunanja mera okvirja

višina zunanje mere okvirja – 270

zunanja mera okvirja

mere v mm

priporočena končna mera

Namestitev pritrdilnih elementov

* skupna dolžina pogonov vrat:
3200 mm do višine vrat 2500 mm ProMatic/SupraMatic
3450 mm do višine vrat 2750 mm ProMatic/SupraMatic

zunaj
priporočena končna mera

min.
105

min.
60

Vgradnja za odprtino

Vrata s spodnjo pripirno letvijo

min. notranja mera garaže = zunanja mera okvirja + 20

TLAK

Priporočena končna mera je priporočljiva pri načrtovanju.
Podatki o minimalnem stranskem prostoru, višini preklade
in območju vgradnje se nanašajo na to mero.
Opozorilo za standardne velikosti: če znaša stranski prostor
med 60 mm in 105 mm, je potrebno to navesti pri naročilu.

Vrata s spodnjo pripirno letvijo

zunanja mera okvirja = mera za naročilo + 96

zunanja mera okvirja =
mera za naročilo + 73

TLAK

končna mera + 25

TLAK

mera za naročilo/gradbeni standard

območje vgradnje

končna mera

zunaj

končna mera

Vrata brez spodnje pripirne letve
Končna mera po tabeli (stran 32)
mora biti v višino večja za 25 mm.

mera za naročilo/gradbeni standard

zunaj

TLAK

S pogonom ProMatic/SupraMatic
* = 65 mm razpoložljivega prostora

Vgradnja v odprtino

območje vgradnje

priporočena končna
mera + 25

zunaj

min. 5
TLAK

zunaj

min.
60

zunanja mera okvirja =
mera za naročilo + 73

priporočena končna mera

min.
105

mera za naročilo/
gradbeni standard

min. 5

zunaj

zunaj

območje vgradnje

območje vgradnje

min. 5

Priporočena končna mera po tabeli
(stran 32) mora biti v višino večja za
25 mm.

višina
preklade *
min. 90

mera za naročilo/gradbeni standard

priporočena končna mera

zunanja mera okvirja = mera za naročilo + 96

Vrata brez spodnje pripirne letve

TLAK

Mere pri vgradnji v odprtino morajo biti zelo natančno določene.
Še posebej velja to za vrata standardnih velikosti. Vrata
nestandardnih velikosti so izdelana natančno za obstoječo odprtino.
S pogonom ProMatic/SupraMatic
65 mm prostora
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Berry-dvižna vrata
Garažna vrata
Velikosti in vgradni podatki

zunanja mera okvirja = BRH + 57

zunaj

mere v mm

zunaj

svetla mera
prehoda*
gradbeni standard (BRB)
svetla mera zidu
zunanja mera okvirja =
BRH + 50
svetla mera zidu
gradbeni standard (BRB)
svetla mera
prehoda*

TLAK

zunaj

tla s pragom

širina

1875
2000
2125
2000
2125

885
885
885
1010
1010

višina

širina

višina
kljuke

z naslonom brez naslona

višina

višina

(BRB -45)

(BRH -38)

(BRH -23)

830
830
830
955
955

1837
1962
2087
1962
2087

1852
1977
2102
1977
2102

1880
2005
2130
2005
2130

nad TLAK
990
1050
1110
1050
1110

Motivi 902 in 905 v standardnih velikostih se lahko uporabijo desno/levo.

Razmiki med pritrdilnimi elementi

Standardne velikosti s kovinskim
polnilom so dobavljive standardno
z izvedbo z odpiranjem navznoter.
Izvedba odpiranja navzven je možna
s premestitvijo okovja. Vrata z motivi
z lesenim polnilom so možna samo
z odpiranjem navzven.

Vrata s spodnjo pripirno letvijo

svetla mera zidu = BRH + 5

gradbeni standard (BRH)

svetla mera prehoda =
BRH – 43

zunaj

zunanja mera okvirja = BRH + 79

TLAK

potrebno je
narediti izsek
za U-zapah
svetla mera zidu = BRB + 10
zunanja mera okvirja = BRH + 115

gradbeni standard (BRB)
svetla mera prehoda = BRB – 45
fiksno krilo

fiksno krilo

pomično krilo

pomično krilo

zunaj
svetla mera prehoda * = BRB – 45

zunaj

gradbeni standard (BRB)

zunanja mera okvirja = BRB + 115

Nestandardne velikosti in izvedbe
po naročilu.
Maksimalno območje velikosti (BR):
1250 x 2375 mm.

Vrata brez spodnje pripirne letve
potrebno je
narediti izsek
za U-zapah

TLAK

Okvir za vgradnjo v odprtino:
mere in izvedbe po naročilu.

potrebno je
narediti izsek
za U-zapah

zunaj

875
875
875
1000
1000

višina

svetla mera
prehoda *

gradbeni standard (BRH)

širina

svetla mera
zidu

svetla mera prehoda =
BRH – 23

mera za naročilo
gradbeni standard

* Svetla širina prehoda se zmanjša,
če je odpiralni kot manjši od 170 °.

Pri vratih s spodnjo pripirno letvijo
z odpiranjem navzven se gradbeni
standard v višino izmeri vedno od
tlaka tal.

svetla mera zidu = BRH + 5

Standardne velikosti za 1-krilna vrata

zunanja mera okvirja = BRH + 79

TLAK

svetla mera prehoda

svetla mera zidu

svetla mera zidu

svetla mera prehoda

Vrata brez spodnje pripirne letve

gradbeni standard (BRH)

TLAK

zunaj

zunanja mera okvirja = BRH + 57

zaščitna
letev
pred
dežjem

gradbeni standard (BRH)

Razmiki med pritrdilnimi elementi Vrata s spodnjo pripirno letvijo

TLAK

potrebno je
narediti izsek
za U-zapah

tla s pragom

Okvir za vgradnjo v odprtino:
mere in izvedbe po naročilu.
Standardna izvedba se odpira navzven,
pomično krilo v desno.
Če želite izvedbo z odpiranjem navznoter
oz. pomično krilo v levo, morate to navesti
levo pri naročilu.

svetla mera zidu = BRB + 10

območje velikosti za 2-krilna vrata
širina (gradbeni standard): 1300 do 2500 mm
višina (gradbeni standard): 1750 do 2250 mm
motivi s kasetami samo do BRB = 2000 mm

* Svetla širina prehoda se zmanjša pri
odpiralnem kotu, ki je manjši od 170 °.

Vgradne variante
1-krilno

DIN levo

DIN desno

Odpiranje navzven
S pripirno letvijo.
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1-krilno

2-krilno

pomično krilo
DIN levo

pomično krilo
DIN desno

DIN levo

2-krilno

DIN desno

pomično krilo
DIN levo

pomično krilo
DIN desno

Odpiranje navznoter
Pri vratih z odpiranjem navznoter je treba spodnji zaščitni oz. transportni kotnik
načeloma odstraniti in poskrbeti za odtok vode navzven. Bolje je, da se vrata,
ki so na vremensko izpostavljeni strani, odpirajo navzven.

Berry-dvižna vrata

Tip vrat F80 za montažne garaže
Velikosti za obnovo in vgradni podatki
Velikosti vrat za betonske garaže z odpiranjem navzven

mere v mm

mera za naročilo
gradbeni standard
širina x višina

svetla mera zidu
širina x višina

zunanja mera
okvirja

svetla mera prehoda
širina x višina

2375 x 2045
2375 x 2075
2425 x 2075
2485 x 2045
2500 x 2075
2500 x 2100
2560 x 2125
2570 x 2125
2590 x 2075
2590 x 2125
2705 x 2125
2715 x 2075
2720 x 2200
2730 x 2125

2449 - 2489 x 2088 - 2108
2449 - 2489 x 2118 - 2138
2499 - 2539 x 2118 - 2138
2559 - 2599 x 2088 - 2108
2574 - 2614 x 2118 - 2138
2574 - 2614 x 2143 - 2163
2634 - 2674 x 2168 - 2188
2644 - 2684 x 2168 - 2138
2664 - 2704 x 2118 - 2138
2664 - 2704 x 2168 - 2188
2779 - 2819 x 2168 - 2188
2789 - 2829 x 2118 - 2138
2794 - 2834 x 2243 - 2263
2804 - 2844 x 2168 - 2188

2509 x 2148
2509 x 2178
2559 x 2178
2619 x 2148
2634 x 2178
2634 x 2203
2694 x 2228
2704 x 2228
2724 x 2178
2724 x 2228
2839 x 2228
2849 x 2178
2854 x 2303
2864 x 2228

2235 x 1925
2235 x 1955
2285 x 1955
2345 x 1925
2360 x 1955
2360 x 1980
2420 x 2005
2430 x 2005
2450 x 1955
2450 x 2005
2565 x 2005
2575 x 1955
2580 x 2080
2590 x 2005

2420 x 1990
2550 x 1990
2410 - 2450 x 1970 - 2005
2540 - 2580 x 1970 - 2005

2459 x 2008
2589 x 2008
2484 x 2038
2614 x 2038

2185 x 1785
2315 x 1785
2210 x 1815
2340 x 1815

Velikosti vrat za standardne garaže

mere v mm

2325 x 1905
2455 x 1905
2350 x 1935
2480 x 1935

Razporeditev pritrdilnih elementov

mere v mm

Konstrukcija s fasadno obrobo / ali brez

višina tekalnega vodila = gradbeni
standard - 35

min. 61

mera za naročilo/gradbeni standard

zunanja mera okvirja = mera za naročilo + 103

mera za naročilo/gradbeni standard višina

UK-okvir - OK-vodilo
skupna dolžina pogona *

Innen

TLAK

TLAK

zg. rob tal
v surovem
stanju

s spodnjo pripirno letvijo

* skupna dolžina pogona
ProMatic/SupraMatic

3200 mm do višine
vrat 2500 mm

brez spodnje pripirne letve

Montaža z mozniki
nad 75 mm globine špalete

zunaj

odprtina min. = RAM – 30
odprtina maks. = RAM – 10

zunaj

mera za naročilo/gradbeni standard (BR)

svetla končna mera
TLAK

zunanja mera okvirja (RAM) = mera za
naročilo (BR) + 103

odprtina maks. = RAM – 20
odprtina min. = RAM – 60

TLAK

min. 50
maks. 100

Montaža s sponkami/vpenjali
min. 50 mm, maks. 100 mm globina špalete

odprtina min. = RAM – 60
odprtina maks. = RAM – 40

svetla končna mera

zunaj

svetla končna mera

zunanja mera okvirja (RAM)

zunanja mera okvirja (RAM) =
mera za naročilo (BR) + 103

zunaj
mera za naročilo/gradbeni
standard (BR) = RAM – 134

mera za naročilo/gradbeni standard (BR)

min. 75

odprtina maks. = RAM – 20
odprtina min. = RAM – 60

mera za naročilo/gradbeni
standard (BR) = RAM – 134
zunanja mera okvirja (RAM)

svetla končna mera
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Lepši izgled 		

Več udobja 		

Večja varnost

Hörmann
kakovostna vrata
Za zavarovan vhod v klet, mokri prostor ali hobi-prostor,
v otroško sobo, podstrešni prostor, kotlovnico ali za prehod
iz garaže v stanovanjski del hiše.

Obsežen program zagotavlja skoraj vedno ustrezno standardno
velikost. Zato drage izvedbe nestandardnih velikosti niso
potrebne. Prihranek pri denarju!

Pozanimajte se o lepih Hörmann vhodnih vratih in nadstreških
vrhunske udobnosti. Zahtevajte naše prospekte, ali pa nas
obiščite na naslovu www.hoermann.com.

Varnostna vrata KSi
Dobavljiva so serijsko izdelana
protivlomna kovinska vrata,
z večkratnim zapahom, in sicer
za vhod v klet, kot stranska vrata
ali za garažo.
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Večnamenska vrata MZ
Stabilna kovinska vrata, tudi
z izolacijsko zasteklitvijo;
namenjena so za kletne prostore,
stranska poslopja, lope za orodje,
kašče.

Ognjevarna vrata HA30
To so ognjevarna kovinska
vrata z uradnim preizkusom.
So idealna vrata za prehod iz
garaže v stanovanjski del hiše.

ZA

Vrata za vhod v objekt
Stabilna vrata s kovinskim vratnim
krilom za največje zahteve.

Notranja vrata ZK
Dekorativna kovinska vrata za vse
prostore, od kleti do podstrešja.
Dobavljiva so v številnih barvah,
z lesnimi okraski, zasteklitvami in
drugo opremo.

OV
O

Vsa vrata za Vašo hišo

O
NO
VOGRADNJO IN

BN

Kovinski okvir
Standardni okvirji, ki se
lahko privijačijo ali privarijo,
omogočajo enostavno montažo
v lastni izvedbi, npr. pri izdelavi
podstrešja.
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belgija

Hörmann Beijing, Kitajska

Hörmann Inc. Vonore TN, USA

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann vse
pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh elementov
poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih

(Zadnja sprememba 05.06) 85 187 SLO/P - - Datum tiskanja 06.06

Hörmann - kvaliteta brez kompromisov

GARAŽNA VRATA
POGONI
INDUSTRIJSKA VRATA

dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne mreže, ki pokriva vsa področja
NAKLADALNA TEHNIKA

močan mednarodni partner za zelo kakovostne sestavne elemente.

NOTRANJA VRATA

S kvaliteto brez kompromisov.

PODBOJI

www.hoermann.com

Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki in na Kitajskem, je Hörmann Vaš

GENER

