
 Prehľad programu
Brány, pohony, dvere, zárubne, nakladacia 
technika, systémy kontroly príjazdu
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Výklopné brány Berry
Otvára sa ich viac ako 13 miliónov

Táto klasika medzi garážovými bránami ponúka už od roku 1952 vynikajúci 

pomer ceny a výkonu.

• Veľký výber z viac ako 20 motívov brán

• Otváranie a zatváranie optimálne pre používateľa

• LEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčeniu  

vďaka jedinečnému blokovaniu otočnými západkami

Len u firmy Hörmann

Blokovanie otočnými 

západkami



Sekcionálne garážové brány
Zvislo sa otvárajúce kvalitné brány

Elegantné automatické sekcionálne brány Hörmann sa otvárajú zvislo 

nahor a poskytujú tak optimálnu úsporu miesta v garáži a pred ňou.

• LEN U FIRMY HÖRMANN: trvalá ochrana pred možnou koróziou  

prostredníctvom plastovej päty zárubne

• Rovnomerné rozostupy prelisov a neviditeľné lamelové  

prechody pri bránach s prelisom

• Detailne verné, prirodzené a stálofarebné povrchové úpravy  

Duragrain s 24 dekormi

Len u firmy Hörmann

Plastová päta zárubne
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Do boku posuvné sekcionálne brány
S optimálne nastaveným systémom pohonu  
alebo ako brána s ručným ovládaním

Do boku posuvná sekcionálna brána Hörmann sa neotvára smerom hore, 

ale do boku. Ide o mimoriadnu výhodu, keď má napríklad strop garáže 

ostať voľný na uschovanie predmetov (surfovacia doska a pod.).

• Bezpečné otváranie a zatváranie brány prostredníctvom  

vypínacej automatiky

• LEN U FIRMY HÖRMANN: komfortný prechod osôb vďaka individuálne 

nastaviteľnému čiastočnému otvoreniu v spojení s pohonom brány

• Stabilné dvojité vodiace kladky pre presné vedenie brány

Len u firmy Hörmann

Automatická funkcia 

integrovaných dverí ovládateľná 

prostredníctvom madla brány



Garážové brány RollMatic
Garážová rolovacia brána RollMatic, garážová 
stropná rolovacia brána RollMatic OD

Garážové rolovacie brány RollMatic sa otvárajú zvislo a nezaberajú  

takmer žiadne miesto pred garážou ani v garáži.

• Garážová rolovacia brána RollMatic pre voľný priestor na strope, ktorý  

je možné využiť pre lampy alebo ako dodatočný úložný priestor

• Garážová stropná rolovacia brána RollMatic OD s minimálnou  

potrebou prekladu, ideálna voľba pre modernizáciu pri úzkych 

priestorových pomeroch

• Integrovaný systém vyrovnania hmotnosti pri oboch bránach  

na šetrenie mechaniky pohonu pre dlhú životnosť

Len u firmy Hörmann

Garážová rolovacia brána 

s technikou ťažných pružín
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Pohony garážových a vjazdových brán
Kompatibilné riešenia pohonov  
od európskej jednotky

Pohony garážových a vjazdových brán Hörmann s rádiovým  

systémom BiSecur poskytujú komfort a bezpečnosť.

• Pohon garážovej brány SupraMatic 4 s rýchlosťou otvárania  

vyššou až o 75 %*

• LEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka 

mechanickej poistke proti výškovému posunu v koľajnici pohonu pri 

pohonoch garážových brán

• Aplikácia Hörmann BlueSecur na ovládanie pohonu garážových 

a vjazdových brán so smartfónom

Len u firmy Hörmann

Pohony garážových brán 

s mechanickou poistkou proti 

posunu v koľajnici pohonu
* v porovnaní s pohonom 

Hörmann ProMatic 3



BiSecur
Moderný rádiový systém pre pohony  
garážových a vjazdových brán

Obojsmerný rádiový systém BiSecur sa považuje za modernú  

technológiu na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových  

a vjazdových brán, pohonov dverí, svetla a pod.

• Extrémne bezpečné kódovanie vyvinuté spoločnosťou Hörmann

• Komfortná kontrola polohy brány alebo stavu blokovania dverí

• Príslušenstvo na ovládanie pomocou kľúča, transpondéra,  

číselného kódu alebo odtlačku prsta

Len u firmy Hörmann
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Hliníkové domové dvere
S vynikajúcou tepelnou izoláciou 

Hörmann je perfektnou voľbou pre jedinečné domové dvere. 

Vysokokvalitný a absolútne tvarovo stabilný materiál hliník sa nerozpadáva 

a nemusí sa nikdy natierať.

• ThermoCarbon s excelentnou tepelnou izoláciou pri hodnote  

UD do cca 0,47 W/ (m²·K)

• ThermoSafe a ThermoSafe Hybrid vo viac ako 50 motívoch  

dverí a s hodnotou UD do cca 0,87 W/ (m²·K)

• ThermoPlan Hybrid s prechodom 

od krídla dverí a rámu v jednej 

rovine, ako aj s hodnotou  

UD do cca 0,8 W/ (m²·K)

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť

Len u firmy Hörmann
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Domové a vstupné dvere
s veľmi dobrou tepelnou izoláciou  
a bezpečnostným vybavením

Tieto cenovo výhodné oceľovo-hliníkové dvere vám ponúkame  

so sériovým viacnásobným blokovaním, bezpečnostným vybavením 

odolným proti vlámaniu a s dobrou tepelnou izoláciou vďaka krídlu  

dverí s hrúbkou 65 mm, resp. 46 mm.

• Thermo65 so sériovým viacnásobným blokovaním a veľmi dobrou 

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

• Thermo46 so sériovým viacnásobným blokovaním a veľmi dobrou 

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

• Voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2
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Pohony dverí
Deň čo deň viac komfortu

Pomocou pohonov dverí Hörmann otvoríte a zatvoríte svoje domové 

a vnútorné dvere úplne jednoducho automaticky prostredníctvom ručného 

vysielača alebo spínača. Či už máte telesné obmedzenie alebo  

si jednoducho želáte viac komfortu – táto technika vám uľahčí  

váš všedný deň.

• Pohon dverí PortaMatic pre vnútorné dvere: viac pohodlia doma,  

väčšia hygiena vo verejných budovách

• Pomôcka otvárania ECturn pre hliníkové domové dvere: elegantne 

integrovaná v krídle dverí a v ráme alebo ako nasadený pohon

• Pohyby dverí iba s veľmi nízkou silou pre vysokú mieru bezpečnosti  

a spoľahlivé zastavenie pri prekážkach



Interiérové dvere
Objavte nový pocit domova

S drevenými alebo celopresklenými dverami Hörmann sa rozhodnete 

doslova pre „dvere pre život“. Pretože naše nekompromisné zabezpečenie 

kvality vám zaručuje výrobok s dlhou životnosťou.

• 4 priestorové koncepty prostredníctvom drevených dverí DesignLine 

Concepto v kvalitných povrchových úpravách Ultramatná, Gloss 

(vysokolesklá), Bridlica a Ľan, ako aj vo farbách biela, svetlosivá, 

antracitová sivá a hnedosivá (Taupe)

• Drevené dvere s povrchovou úpravou Duradecor s odolnosťou  

voči nárazu vyššou až o 48 % ako priemer testovaných povrchových 

úprav CPL od iných výrobcov

• Celopresklené dvere s kvalitnou povrchovou 

úpravou pre individuálne pôsobenie svetla  

so vzhľadovo rovnakými motívmi drevených 

interiérových dverí
MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU
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Vnútorné dvere z ocele
Pre všetky priestory pri výstavbe bytov a objektov

Vnútorné dvere presviedčajú svojou vysokou kvalitou a mnohými  

variantmi vybavenia, ako aj možnosťami farebného stvárnenia

• Najčastejšie kupované dvere do pivničných kotolní H8-5 v Európe

• Oceľové vnútorné dvere ZK so stabilným krídlom dverí

• Vysokokvalitné oceľové vnútorné dvere OIT pre každodennú  

náročnú prevádzku v priemyselných, obchodných a remeselníckych 

zariadeniach, ako aj na úradoch, v školách a v kasárňach



Vonkajšie dvere z ocele alebo hliníka
Lepšia tepelná izolácia a viac bezpečnosti

Vonkajšie dvere Hörmann sú optimálnym ukončením pre priemyselné 

budovy, dielne, v poľnohospodárstve alebo v súkromnej bytovej výstavbe.

• Až o 49 % lepšia tepelná izolácia* s hodnotou UD do cca 0,87 W/ (m²·K) 

pri oceľových viacúčelových dverách MZ Thermo65

• Oceľové bezpečnostné dvere KSI s bezpečnostným vybavením  

RC 2 odolným proti vlámaniu, okrem iného s viacnásobným  

blokovaním a s bezpečnostnými čapmi

• Plne presklené hliníkové vonkajšie dvere TC 80  

pre svetlé a reprezentatívne vstupy do budov

Až o

lepšia 
tepelná izolácia

49 %*

* Až o 49 % lepšia tepelná izolácia pri MZ Thermo65 
v porovnaní s bežnými viacúčelovými  dverami
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Objektové dvere z ocele a ušľachtilej ocele
Na každú požiadavku vhodné riešenie

Nápadným znakom protipožiarnych a dymotesných dverí je rovné, 

celoplošne lepené krídlo dverí v rovnakom vzhľade pri T30, T90  

a funkcia dymotesnosti.

• Multifunkčné dvere OD s univerzálnou rohovou zárubňou na jednoduchú 

a flexibilnú montáž do všetkých stenových konštrukcií

• Protipožiarne a dymotesné dvere STS / STU s rovnocennou konštrukciou 

dverí s jednotnou hrúbkou krídla dverí 62 mm

• Dvere z ušľachtilej ocele V2 A a V4 A na použitie v potravinárskom  

alebo farmaceutickom priemysle

EN 14351

VY
VIN

UTÉ PRE EURÓPSKU NORMU

VY
VIN

UTÉ PRE EURÓPSKU NORMU
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Objektové dvere s rúrkovým rámom
Najväčší európsky protipožiarny sortiment  
pre náročné architektonické riešenia

Protipožiarne a dymotesné dvere a presklenia Hörmann presviedčajú 

stopercentne rovnakým vzhľadom dverí v jednotlivých systémoch  

pri rozdielnych požiadavkách, napr. na protipožiarnu ochranu.

• Hliníkový systém v triedach protipožiarnej ochrany T30 / F30, T60 / F60, 

T90 / F90 s dymotesnou ochranou, ako aj s voliteľnou protihlukovou 

ochranou a odolnosťou proti vlámaniu

• Systém S-Line z ocele s jemnými, úzkymi profilmi pre vysokohodnotný 

vzhľad dverí a väčšiu šírku prechodu

• Systém N-Line z ocele s robustnými profilmi pre intenzívnejšie zaťaženia



Automatické dverné systémy
Kompletný program pre bezbariérové vstupy

Len u firmy Hörmann

Automatické dvere spájajú komfort a bezpečnosť.  

Dvere sa v každej situácii spoľahlivo a bezpečne otvoria  

a používajú sa aj pre bezbariérové bývanie.

• Automatické posuvné dvere AD100 s úzkymi profilmi alebo  

ako AD 100 Thermo s termicky oddelenými profilmi

• Automatické posuvné dvere T30 pre požiadavky ochrany  

proti požiaru a dymu

• LEN U FIRMY HÖRMANN: 

Systémová kombinácia posuvných 

dverí pre únikové cesty alebo 

bezpečnostná kombinácia 

posuvných dverí RC 2
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Posuvné brány z ocele a ušľachtilej ocele
Vysokokvalitné vyhotovenia pre objekt
Funkčné riešenia pre priemysel

Protipožiarne a dymotesné posuvné brány Hörmann sú dostupné  

ako jednokrídlové a dvojkrídlové brány alebo ako teleskopická 

protipožiarna posuvná brána a oddeľujú od seba veľké požiarne úseky.

• Moderný vzhľad brány vďaka patentovanej drážke v tvare V na styku 

prvkov bez viditeľných skrutkových spojov

• Rýchle otváranie a zatváranie v dennej prevádzke prostredníctvom 

komfortných riešení pohonov

• Mimoriadne odolné s pozinkovaným povrchom Pearlgrain
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Priemyselné sekcionálne brány
Rozsiahly program pre vysokú hospodárnosť

Priestorovo úsporné bránové systémy sa vďaka rôznym typom kovania 

prispôsobia každej priemyselnej stavbe. To umožňuje bezpečnosť 

plánovania pri novostavbách a renováciách.

• LEN U FIRMY HÖRMANN: sériové plastové presklenie DURATEC odolné 

voči poškriabaniu pre trvalo jasný priehľad

• Integrované dvere bez vysokého prahu na jednoduchý prejazd vozíkov  

na kolieskach a na zníženie rizika zakopnutia

• Perfektne vzájomne prispôsobené riešenia pohonov od hriadeľového 

pohonu WA 300 s jednoduchou montážou až po silný hriadeľový  

pohon WA 400 FU

Len u firmy Hörmann

sériové presklenie 

DURATEC



Rolovacie brány a rolovacie mreže
Robustné a spoľahlivé v podmienkach 
každodennej náročnej prevádzky

Rolovacie brány Hörmann sú vďaka svojej jednoduchej konštrukcii 

s malým množstvom komponentov mimoriadne hospodárne a robustné. 

Pre každý účel použitia v priemysle, obchode a pri podnikaní poskytuje 

Hörmann vhodné vybavenie.

• Mimoriadne jednoduchá montáž a servis vďaka sériovému obmedzeniu 

sily pri pohonoch WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

• Inovatívna technika ťažných pružín pri rolovacej bráne/rolovacej  

mreži SB a TGT na šetrenie mechaniky brány a techniky pohonu  

pre dlhšiu životnosť

• NOVIKA: mimoriadne kompaktný 

uzáver pre predajne ShopRoller SR 

s voliteľným bezpečnostným 

vybavením RC 2 / RC 3 Len u firmy Hörmann

Rolovacia brána/rolovacia 

mreža SB a TGT s inovatívnou 

technikou ťažných pružín
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Rýchlobežné brány
Oveľa viac ako len rýchle

Rýchlobežné brány Hörmann sa nasadzujú v interiéroch a ako vonkajšie 

ukončenie na optimalizáciu toku dopravy, na zlepšenie vnútornej klímy  

a na úsporu energie.

• Sériové ovládanie s frekvenčným meničom na odľahčenie mechaniky 

brány a pre tichý chod brány takmer bez opotrebovania

• Podlahový profil SoftEdge so spínačom FunkCrash pri rýchlobežných 

bránach s flexibilným závesom na zabránenie poškodeniam a následným 

prestojom

• SmartControl pre optimálnu funkciu brány a bezproblémovú prevádzku 

prostredníctvom online analýzy údajov brány

SmartControl



Nakladacia technika
Kompletné riešenia pre vyššiu efektívnosť

Vo firme Hörmann dostanete energeticky efektívne kompletné riešenia  

na rýchly a bezpečný chod prevádzky z jednej ruky: nakladacie mostíky, 

tesniace límce, predsadené komory a nájazdové nárazníky.

• Systém DOBO (Docking before Opening) pre hygienickú prepravu, 

uzatvorené chladiace reťazce a nízke náklady na energiu

• LEN U FIRMY HÖRMANN: nakladacie mostíky s integrovanou 

technológiou RFID pre spoľahlivý a bezkontaktný prenos údajov

• Certifikované predsadené komory podľa normy EN 1090 v súlade 

s požiadavkami smernice o stavebných výrobkoch

Len u firmy Hörmann

Nakladacie mostíky  

s technológiou RFID
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Brána pre hromadné garáže
Robustné bránové systémy s tichým chodom

V dôsledku neustále rastúcej potreby parkovacích priestorov v mestách  

a v aglomeračných centrách narastá význam podzemných a hromadných 

garáží. Takéto garáže často vznikajú v zmiešanej obytnej a priemyselnej 

zástavbe.

• Výklopná brána ET 500: trvalo funkčná bezpečnosť s minimálnou 

oblasťou vychýlenia

• Posuvná brána ST 500: minimálna potreba miesta pre optimálne  

využitie priestoru

• Rolovacia brána / rolovacia mreža TGT pre podzemné garáže:  

kompletné riešenie vrátane pohonu so sériovým obmedzením sily
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Systémy kontroly príjazdu
Inteligentné parkovanie v bezpečných mestách

Široká škála systémov kontroly príjazdu zahŕňa dopravné stĺpiky  

na zabezpečenie a reguláciu dopravy vnútromestských oblastí, verejných 

priestranstiev a areálov firiem, ako aj závorové a pokladničné systémy  

pre súkromné a verejné parkoviská.

• Pevné a automatické dopravné stĺpiky na kontroly príjazdu,  

manažment toku dopravy, ochranu objektov a zaistenie proti vlámaniu

• NOVINKA: Mobilné blokovanie vozidla Hörmann OktaBlock pre mestské 

festivaly a podujatia

• Závorové systémy pre dlhodobé parkovanie, ako aj závory a pokladničné 

systémy pre platené parkovanie



Hörmann: kvalita bez kompromisov
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Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina Hörmann 

všetky dôležité konštrukčné prvky z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú 

vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. 

Vďaka celoplošne rozšírenej distribučnej a servisnej sieti v Európe  

a vďaka zastúpeniu v Amerike a Číne je firma Hörmann vaším silným, 

medzinárodným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky. 

Kvalitne bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE ZÁRUBNE


