
Výrobky pro stavbu objektů
Systémy průmyslových vrat

Nakládací technika

Vnitřní a venkovní dveře

Prvky požární ochrany

Prvky trubkových rámů

Vše od jednoho dodavatele,  
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Značková kvalita společnosti Hörmann
Pro nejvyšší bezpečnost a spolehlivost

Vývoj produktu
Rostoucí a měnící se požadavky na funkci a bezpečnost 
vyžadují právě u pohyblivých stavebních prvků, jako jsou 
vrata a dveře, neustále nový vývoj a zlepšování konstrukce 
i vybavení. Zde naše kvalifikované vývojové týmy znovu 
a znovu dokazují svou vysokou odbornost.

Výroba na nejvyšší úrovni
Společnost Hörmann vyrábí ve vysoce specializovaných 
závodech pomocí nejmodernější výrobní techniky. 
Počítačem řízené zpracování zaručuje rozměrově přesné 
prvky s dokonale padnoucím kováním a funkčními díly.

Jeřábové domy Rheinauhafen v Kolíně nad Rýnem, Německo  
s výrobky firmy Hörmann
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Kompetentní zaopatření objektu
Zkušení odborní poradci zákaznicky orientované prodejní 
organizace vás provázejí od projektu objektu, přes technické 
ujasnění až po kolaudaci.

Odbornou montáž zaručují zkušení montéři společnosti 
Hörmann a vyškolený odborný personál partnerů 
společnosti Hörmann.

Pohled do budoucnosti
Společnost Hörmann jde příkladem. Proto podnik od roku 2013 
pokryje svou potřebu energie ze 40 % z ekologické elektřiny 
a trvale bude tyto zdroje rozvíjet. Současně ročně ušetří 
mnoho tun CO² zavedením inteligentních a certifikovaných 
systémů správy energie. A v neposlední řadě společnost 
Hörmann nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.

Jako vedoucí výrobce vrat, dveří, zárubní a pohonů v Evropě 
jsme zavázáni poskytovat vysoce kvalitní výrobky i služby. 
Na mezinárodním trhu tak určujeme standardy.

Vysoce specializované závody vyvíjejí a vyrábějí 
konstrukční prvky vyznačující se kvalitou, funkční 
bezpečností a dlouhou životností.

Díky přítomnosti v nejdůležitějších mezinárodních 
hospodářských oblastech jsme silným, na budoucnost 
orientovaným partnerem pro výstavbu objektů 
a průmyslovou výstavbu.
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Systémy průmyslových vrat Hörmann
Vysoká hospodárnost díky vzájemně perfektně sladěným systémům
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Sekční vrata
Prostorově úsporné systémy vrat se díky různým druhům kování 
přizpůsobí každé průmyslové stavbě. To zajišťuje bezpečnost 
plánování u novostaveb a renovací. Hörmann nabízí řešení šitá 
na míru pro každou aplikaci: od vrat s integrovanými dveřmi 
bez vysokého prahu jako komfortním průchodem plně 
prosklenými vraty s prosklením Duratec odolným proti poškrábání, 
až po vysoce tepelně izolovaná dvoustěnná vrata DPU o tloušťce 
80 mm s hodnotou U až 0,48 W/ m²

Rolovací vrata a rolovací mříže
Díky své jednoduché konstrukci využívající jen malý počet 
komponent jsou rolovací vrata mimořádně hospodárná 
a robustní. V závislosti na svých požadavcích můžete volit různé 
varianty plášťů a výbavy. Zvlášť hospodárné řešení pro otvory 
hal s malou frekvencí otvírání nabízejí rolovací vrata SB 
s inovační technikou tažných pružin. Rolovací vrata  
Decotherm S s tvrdými ocelovými profily jsou správnou  
volbou pro náročný logistický provoz.

Rychloběžná vrata
Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech 
nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, 
k zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie.  
Výhoda: díky technologii SoftEdge s integrovanou funkcí  
Anti-Crash / nájezdovou ochranou jsou flexibilní rychloběžná  
vrata mimořádně bezpečná a úsporná. Jako venkovní vrata 
doporučujeme rychlá spirálová vrata HS 7030 PU s dvoustěnnými 
polyuretanovými izolačními panely pro vysokou tepelnou izolaci. 
Tato vrata mimo to přesvědčují vysokou otvírací rychlostí až 
2,5 m/s a elegantním vzhledem díky povrchu Micrograin.

◀ Europemobile GmbH v Saaldorf-Surheim, Německo 
s výrobky Hörmann. 5



Systémy průmyslových vrat a nakládací technika Hörmann
Systémová řešení se vyplatí
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Posuvná vjezdová brána
Posuvné brány Hörmann ze stabilních ocelových profilů 
se dodávají jako kompletní prvek s šířkou otvoru až 12 metrů. 
S protiběžnými zařízeními tak lze dosáhnout šířky až 24 metrů. 
Konstrukce je samonosná. Výhody: jen malý rozsah prací 
na základech, žádná montáž vodicích kolejnic, žádné poruchy 
chodu vrat při náledí, sněhu nebo hrubém znečištění.

Speciální řídicí jednotky
U firmy Hörmann dostanete kompletní, individuální koncepci 
ovládání z jednoho zdroje. Od zařazení speciální řídicí jednotky
Hörmann do koncepce vašeho ovládání, přes kompletní centrální 
řízení průběhů všech funkcí až po vizualizaci veškerých komponent 
vrat a nakládky na bázi PC.

◀ Logistické centrum Alnatura v Lorschi, Německo 
s produkty Hörmann

Nakládací technika
U společnosti Hörmann dostanete všechny komponenty 
své nakládací stanice od jednoho výrobce: nakládací můstky, 
těsnící límce vrat, předsazené komory a nájezdové nárazníky. 
Výrobky Hörmann pocházející z vlastního vývoje a vlastní výroby, 
jsou vzájemně optimálně sladěny a umožňují plynulý průběh 
nakládání a vykládání.
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Vnitřní a venkovní dveře Hörmann
Dveře přesvědčující kvalitou s četnými variantami výbavy
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◀ Hlavní správa E.ON v Essenu, Německo 
s výrobky Hörmann.

Robustní vnitřní dveře
Vnitřní dveře ZK jsou díky svým mnoha přednostem již celá 
desetiletí používána v kancelářích a správních budovách. Jsou 
robustní, tvarově stálé a trvanlivé. Vnitřní dveře OIT byly vyvinuty 
pro náročný každodenní provoz v průmyslových, obchodních 
a řemeslnických zařízeních, úřadech, školách a kasárnách. 
Podle oblasti použití a požadavků nabízíme různé výplně.

Bezpečné uzavírací dveře bytu
Požární a bezpečnostní dveře Hörmann WAT jsou správnou 
volbou např. pro vchodové dveře bytu ve vícebytových domech. 
Robustní ocelové dveře mají standardně dodávanou bezpečnostní 
a protipožární výbavu a nabízejí tak obyvatelům objektu pocit 
bezpečí. Díky variantám barev a výbavy je navíc zaručeno, 
že dveře splní každý individuální požadavek.

Plně prosklené kancelářské dveře
Elegantní a filigránské, avšak přesto stabilní hliníkové vnitřní 
dveře AZ 40 a ES 50 se doporučují pro vnitřní výstavbu s vyššími 
nároky, např. v kancelářích a správních budovách. Vzhled dveří 
lze harmonicky sladit s vnitřní architekturou. Velkoplošné prosklení 
zajišťuje světlou, přátelskou atmosféru. Tyto hliníkové dveře 
splňují vysoká očekávání, která kladete na vybavení a kvalitu 
náročných vnitřních dveří.

Tepelně izolované venkovní dveře 
s tepelným dělením
Minimalizace nákladů za energii je dnes důležitější než kdykoli 
předtím. Z toho důvodu se doporučují venkovní dveře MZ Thermo. 
Tyto multifunkční dveře s tepelně dělenými prvky – dveřním 
křídlem, zárubní a obvodovým podlahovým těsněním – umožňují 
až o 30 % lepší tepelnou izolaci než běžné multifunkční dveře. 
Jako mimořádně bezpečný venkovní uzávěr dostanete tuto dveřní 
konstrukci v provedení WK 2 jako KSI Thermo. Pro světlé 
a reprezentativní vstupní prostory doporučujeme plně prosklené 
rámové dveře TC 80.

O 30 % lepší tepelná izolace*  
u tepelně dělených venkovních dveří

* v porovnání s běžnými multifunkčními/bezpečnostními dveřmi.
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Prvky požární ochrany Hörmann
Pro každý požadavek vhodné řešení
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Multifunkční dveře
Tyto ocelové dveře se vyznačují stálým identickým vzhledem. 
Výhoda pro architekty a investory: dveře pro různé funkční 
požadavky zabudované ve stejné úrovni budovy jsou vzájemně 
dokonale sladěny.

Ocelové protipožární dveře lícující s plochou
Vynikající vlastností protipožárních a kouřotěsných dveří 
STS / STU je ploché, celoplošně lepené dveřní křídlo a elegantní 
vzhled dveří lícujících s plochou se 100% stejným vzhledem 
u provedení T30, T90 a kouřotěsného provedení.

Protipožární posuvná vrata
Protipožární a kouřotěsná posuvná vrata společnosti Hörmann 
jsou dodávána jako jednokřídlá nebo dvoukřídlá nebo jako 
teleskopická protipožární posuvná vrata. Pro rychlý průchod 
osob a průjezd vozíků nebo menších dopravních vozů jsou 
nabízena protipožární posuvná vrata s integrovanými dveřmi.

Ocelové zárubně a průhledová okna
Program ocelových zárubní firmy Hörmann nabízí optimální 
řešení pro montáž do masivních a hrázděných stěn. Jako dveřní, 
okenní nebo průchodová zárubeň se segmentovým, kruhovým 
nebo pohledovým obloukem nebo jako kombinace s bočním 
dílem a horním světlíkem. Průhledová prosklení se používají jako 
okna nebo zasklívací prvky na celou výšku místnosti, aby dovnitř 
pronikalo více světla a docházelo k lepšímu vizuálnímu kontaktu. 
Průhledová prosklení dostanete i pro požadavky, jako jsou tepelná 
izolace, ochrana proti hluku a proti záření, a také ve variantě 
zabraňující šíření požáru F30 a variantě odolné proti ohni F90.

◀ Herz-Zentrum v Kolíně, Německo 
s výrobky Hörmann.

T30 T60 T90 RS dB WK MZ
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Prvky trubkových rámů Hörmann
Největší protipožární program v Evropě
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◀ Q1 ThyssenKrupp Megacube v Essenu, Německo 
s výrobky Hörmann.

Systémová stěna F30 / F90
Systémová stěna nabízí protipožární ochranu propouštějící 
světlo, bez příčkových nebo sloupkových profilů ztěžujících volný 
průhled. Systémovou stěnu F30 lze ideálně kombinovat 
s hliníkovými dveřmi Hörmann T30 stejného vzhledu a ocelovými 
dveřmi T30 S-Line a N-Line.

Hliníkové automatické posuvné dveře
S automatickými posuvnými dveřmi T30 rozšíříte své tvůrčí 
možnosti. Spojte komfort a průhlednost celoplošně prosklených 
automatických posuvných dveří s požadavky požární ochrany.
Pro automatizované vstupní prostory bez požadavků požární 
ochrany doporučujeme automatické posuvné dveře AD 100 
s filigránským vzhledem profilů.

Hliníkové protipožární prvky
Protipožární a kouřotěsné dveře a prosklení Hörmann z hliníku 
přesvědčují certifikovanou bezpečností, perfektní funkcí 
a stoprocentně stejným vzhledem. Tímto programem nabízí 
Hörmann celkově harmonickou koncepci požární ochrany 
pro náročná architektonická řešení ve stavbě objektů.

Ocelové protipožární prvky
S-Line a N-Line
Oba systémy dostanete od firmy Hörmann jako protipožární 
a protikouřové uzávěry T30 / F30 stejného vzhledu. Systém S-Line 
působí díky své jemně členěné rámové struktuře velmi filigránsky. 
Štíhlé profily prospívají nejen vzhledu, ale i šířce průchodu. 
Systém N-Line je velmi robustní a doporučujeme jej pro objekty, 
v nichž jsou dveře vystaveny většímu namáhání.

T30 T60 T90 RS dB WK

Jen u firmy Hörmann

T30 Automatické posuvné dveře
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S výrobky Hörmann můžete vše optimálně naplánovat.
Špičkové výrobky pro stavbu objektů
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◀ Skyline Tower v Mnichově, Německo 
s výrobky Hörmann.

Další informace naleznete v našich aktuálních prospektech:

 » Průmyslová sekční vrata

 » Rolovací vrata a rolovací mříže

 » Rychloběžná vrata

 » Nakládací technika

 » Posuvná vjezdová brána

 » Speciální řídicí jednotky

 » Funkční dveře pro stavbu objektů

 » Multifunční dveře

 » Automatické posuvné dveře

 »  Protipožární a kouřotěsné  
dveře STS / STU

 »  Protipožární a kouřotěsná  
posuvná vrata

 » Protipožární a kouřotěsné prvky

 » Ocelové zárubně

 » Průhledová okna
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný  

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.  

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí  

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Genk NV, Belgie

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA




