// Automata kapuknál akár 50%-kal gyorsabb nyitási sebesség

Szekcionált garázskapuk
Meggyőző biztonság, valódi kényelem

Ezzel a kapuval hosszú ideig
elégedett lehet
A Hörmann minőség megéri az árát
Egy Hörmann szekcionált garázskapuval Ön egy jóhírű nemzetközi
márka több évtizedes szakértelme mellett döntött.
A Hörmann szekcionáltkapuk a legjobb minőségű anyagból, kiváló
megmunkálással készülnek, és maximális kezelési kényelmet és
funkcióbiztonságot nyújtanak. Mindezért a jó nevünkkel kezeskedünk.
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Az ábrákon látható kapuk részben egyedi kivitelek és
nem mindig felelnek meg a normál kivitelnek.
Az ábrázolt felület és színvariációk nyomdatechnikai
okok miatt eltérhetnek az eredeti színektől és formáktól.
Szerzői jogilag védve. Az utánnyomás, akár kivonatosan is,
csak az engedélyünkkel megengedett. A változtatások jogát
fenntartjuk.

Tanúsított márkaminőség, tartós garanciával
A kapuk és a meghajtások a Hörmann-nál tökéletesen 		
egymáshoz hangoltak és a biztonság érdekében TÜV- és 		
szabvány-ellenőrzöttek.

10 év
garancia*

A kapuk és a meghajtások a DIN ISO 9001 minőségirányítási
rendszer szerint készülnek, és már most megfelelnek a 		
13241-1 Európa szabvány összes követelményének 		
(részletek a 50-53. oldalon).

* A Hörmann szekcionáltkapukra vonatkozó garanciális 		
feltételek, kiírási szövegek és további információk az
Interneten találhatók a www.hoermann.com honlapon.
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A szekcionált-kapunak csak
előnyei vannak.
Ön jól dönt, ha Hörmann szekcionáltkaput választ.
Ezek a kiváló miőségű garázskapuk függőlegesen nyílnak és
így a maximális helyet biztosítják a garázsban és a garázs előtt.
Ennek az előnyös konstrukciónak köszönhető, hogy a kapu nem
mozdul ki síkjából. Ez különösképpen fontos, -sőt előírásha a garázs a járdára nyílik.
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Miért elégedne meg kevesebbel?
Használja ki az előnyöket!

E kapuk nagyobb helyet biztosítanak
A szekcionáltkapuk függőlegesen nyílnak és helytakarékos
módon a mennyezet alatt helyezkednek el. E konstrukciós
elvnek köszönhetően maximális helyet biztosítanak a garázsban
és a garázs előtti parkoláshoz.
Megnövelik az áthajtási méretet
A kapunyílás mögé történő beépítésnél a Hörmann
szekcionáltkapuk majdnem az egész nyílásméretet szabadon
tartják. Ez fontos szempont lehet a kisteherautóknál és
terepjáróknál.
Bármely garázsba beépíthet
A nyílás alakja nem játszik szerepet. Mindegy, hogy a nyílás
derékszögű, letört-sarkú, körszegmenses vagy köríves-e.
A Hörmann szekcionáltkapu mindenhova beépíthető.

Két rugórendszer, azonos minőség.
A Hörmann szekcionált garázskapuk halkan,
biztonságosan és könnyen működnek. A nagyszerű
műszaki megoldásoknak és szabadalmaknak
köszönhetően a Hörmann minden beépítési szituációra
a megfelelő megoldást kínálja.
A szekcionált kapuk 3000 mm szélességig és 2625 mm
magasságig szériában a bevált húzórugós technikával
(Z sínvezetés) vannak ellátva.
Nagyobb szekcionált kapuk és átjáró ajtós kapuk, valamint
masszív faszerkezetű kapukat torziósrugós rendszerrel
(N-, L sínvezetés) szállítjuk.

Húzórugós technika
Szekcionált kapuknál
3000 mm szélességig és
2625 mm magasságig.

Torziósrugós technika
Nagyobb és nehezebb
kapuknál, mint pl. fa-,
és átjáróajtós kapuk.

Többet a Hörmann szekcionált kapuk szabadalmaztatott
rugórendszereiről, és a kimagasló biztonsági ismérvekről
a 50-51. oldalon talál.

Z- sínvezetés

N- sínvezetés

L- sínvezetés

Amennyiben a garázskaput nem kell leszigetelni,
úgy az egyhéjú LTE kapuk beépítését ajánljuk.
A duplafalú EPU kapu a megoldás, ha az Ön garázsa határos
a házával, vagy a garázs a háznak egy bejárata.
A duplafalú hőszigetelt LPU kapuk kínálják a lehető legjobb
szigetelést. Ajánlott, ha pl. a garázst egyben munkatérnek
is használják, vagy egyszerűen az energia költségeket
alacsonyan szeretné tartani. Emellett a 42 mm-es erős lamella
gondoskodik a nagy stabilitásról és a halk működéről.

LTE 40
egyhéjú

EPU 40
duplafalú
42 / 20 mm vastag

LPU 40
duplafalú
42 mm vastag
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Ami automatikusan nyílik,
arra nem kell fogantyú!

Ga
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garancia*
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Mert így sokkal kényelmesebb és biztonságosabb
A Hörmann automata-kapuk olyan kényelmesen kezelhetők, akár egy televízió.
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Elegendő egy gombnyomás, és rossz időben is kiszállás
nélkül hajthatunk
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garázsba. Sötétben nagyobb biztonságot jelent, ha az autóból
nem kell kiszállni.

A Hörmann kapukat és meghajtásokat biztonsági egységként a 13241-1-es európai
szabvány szerint bevizsgálták és tanúsították.
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ProMatic

SupraMatic
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Akár 50%-kal nagyobb nyitási sebesség
a SupraMatic motorral
upra gyors
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A meghajtás-technika
•F
 868,3 MHz rádiófrekvencia, 		
ami stabil hatótávolságot biztosít.
•4
 -nyomógombos mini kéziadó		
1 billió kódolási lehetőséggel
• integrált vevő

A kedvező árú, műanyag házú meghajtás
2 férőhelyes garázsokhoz.
Nyitási sebesség: max. 14 cm/s.

Az erős meghajtás, elegáns nemesacél
burkolattal és sok egyedi funkcióval.
Nyitási sebesség: max. 22 cm/s.

ProMatic
5000 mm kapuszélességig
(max. 10 m2 kapulap-felület)
Húzó és nyomóerő: 650 N

• külön kapcsolható halogén világítás
• a kapu második nyitásmagassága
a garázs szellőztetéséhez

ProMatic P
5500 mm kapuszélességig.
Húzó és nyomóerő: 750 N
ProMatic Akku
Áramcsatlakozás nélküli
garázsokhoz ajánljuk 3000 mm szélességig.
(max.8 m2 kapulapfelület)
Húzó és nyomóerő: 400 N.

SupraMatic E
5500 mm kapuszélességig.
Húzó és nyomóerő: 800 N

•A
 z automatikus kapu-reteszelés hatékonyan
véd a feltolás ellen.
•M
 egbízható kikapcsolás-automatika azonnal
leállítja a kaput akadály esetén.
•A
 lassított nyitás és lassított zárás kíméli
a kaput és a meghajtást.
•S
 zabadalmaztatott fogasszíj
Karbantartásmentes
• Belső szükség-kireteszelés

SupraMatic P
5500 mm kapuszélességig, valamint nehéz
fakapukhoz és személybejárós kapukhoz.
Húzó és nyomóerő: 1000 N

•E
 gyszerűen felszerelhető
Minden pontosan előkészített

A kapu reteszelése a hajtósínben – Hörmann szabadalom

... automatikus kapu-reteszeléssel
A meghajtás és a távvezérlés helyettesíti a zárat és a fogantyút.
A csukott kapu automatikusan reteszelődik és ezáltal
hatékony védelmet nyújt a feltolás ellen.
Ez a különleges reteszelés-automatika mechanikusan
működik, ezért áramszünet esetén is hatékony.

A garázskapukhoz és a bejárati kapukhoz használható Hörmann meghajtásokról további információk
a szakprospektusokban vagy a www.hoermann.com honlapon találhatók.
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A fogantyú ne csak szép és esztétikus legyen,
hanem fontos, hogy a kézbe is jól illeszkedjen.

10 év
garancia*

Biztos és megbízható fogás
Kéziműködtetésű , vagy automata, a Hörmann szekcionált kapuk halkan
és biztonságosan működnek
A formatervezők és biztosnági szakértők által kifejlesztett fogantyúk , olyan
minőséget jelentenek, amelyet ilyen formában senki más nem kínál.
Kérjük, válassza ki az Önnek legjobban tetsző fogantyút-amely illik a kapuhoz
és a ház bejárati részéhez-, majd rendelje meg a fogantyút külön. A Hörmann
szakkereskedő készséggel felszereli.
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A szép fogantyú különlegessé teszi a kaput.
Válassza ki az Önnek tetsző modellt!

Fekete műanyag

Fehér alumíniumöntvény
(a RAL 9016-hoz hasonló)

Magasabb fokú biztonság és jobb betörés
elleni védelem az automata és kéziműködtetésű
Hörmann szekcionált kapuknál.

A második bejárat nélküli garázsok esetében két
lehetőség adódik az automata kapu kívülről
nyiátsára -szükség esetén-. (pl: áramszünet)
Azoknál a kapuknál melyeken nincs fogantyú
ajánljuk a szükségkioldó zár felszerelését
(felső kép) körcilinderrel.
(a ház zárrendszerébe nem illeszthető be)

Újezüst alumíniumöntvény

Sárgaréz alumíniumöntvény

Matt nemesacél

Polírozott nemesacél

A másik lehetőség a fogantyú felszerelése
(zárral együtt) a mellékelt ábrán látható variánsok
közül. (a ház zárrendszerébe beilleszthető)

Magasabb fokú betörés elleni védelem kézi
működtetésű kapuknál a csapótárcsás
reteszeléssel
Ennél a reteszelésnél (ábra felül)
egy stabil, magától beugró csapótárcsa egy
masszív csapba akaszkodik be. Ezáltal a kapu
betörésgátlóan reteszelődik.

Rusztikus alumíniumöntvény

Bronz alumíniumöntvény

A zárcilinder a ház zárrendszerébe beilleszthető.
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A régi kaput kiszerelni, az új kaput beszerelni
Gyorsan és tisztán, még aznap.

Modernizálás szabványos
méretekkel
Miért fizetne többet a méretre gyár tott kapuér t?
Aki ma felújítja garázsát, általában a régi billenőkapuját modern szekconáltkapura
cseréli. Mert ez utóbbi könnyebben és csendesebben működik, nagyobb áthajtási
méretet biztosít és mindenekelőtt nagyobb helyet tesz lehetővé a garázs előtt és a
garázsban. Ezért a Hörmann automata szekcionáltkapu a helyes döntés.
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Aki a Hörmann-nal modernizál,
azonnal kihasznál minden előnyt.

"Minden jól sikerült, és
az új kapu sokkal
esztétikusabb is."

Az előnyök a következők
• Kedvező áru szabványméretek a drága
egyedileg gyártott kapuk helyett.
• Pontosan illik bármely garázshoz, akár a
kapunyílás mögé, akár a kapunyílásba történő
beépítésnél, illetve dísztégla falazatnál.
• Gyorsabb, mivel a legtöbb szabványos méret
raktáron van és nem szükséges külön 		
legyártani.
• Több hely áll rendelkezésre a garázs előtti
parkoláshoz, illetve egy kisteherautónak a
garázsban való parkolásához. Nagyobb lesz
az áthajtási méret is.
• Tisztább ki- és beszerelés, a falazat 		
jelentősebb módosítása nélkül.
• És a Hörmann garázskapu-hajtások szűk
helyviszonyoknál is majdnem mindig elférnek.

A

Hiszen a Hörmann-nak sok szabványos
mérete van, melyek pontosan beépíthetők
a régi billenőkapuk helyére (54 oldal).
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E szabványos méretekkel sok pénz
takarítható meg.
Az esetek túlnyomó részében
nincs szükség drága egyedi gyártásra.
Ha a sok szabványos méretünk közül
egyik sem beépíthető , akkor természetesen
méretre legyártjuk az Ön kapuját.
Kapucsere
Gyorsan és tisztán,
még aznap.

A Hörmann szakkereskedő készséggel
ad tanácsot Önnek.
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A mindig elegáns vékony
bordázat
Klasszikus kialakítással
A Hörmann bordázott kapuk a tökéletesen egyenletes felosztásról ismerhetők
fel.* Ennek oka, hogy a bordatávolságot pontosan hozzáigazítják a különböző
kapumagassághoz. Bordázott kapuk egyhéjú vagy duplafalú kivitelben kaphatók,
az utóbbi masszívabb és jobb a hőszigetelése.
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Egyhéjú és duplafalú acélkapuk

LTE 40
LPU 40

S-borda

42 mm

LPU 40
S-bordával
Duplafalú
42 mm vastag kapulap

LTE 40
S-bordával
Egyhéjú

Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
Woodgrain
szélesség 5000
magasság 3000

Woodgrain
szélesség 5500
magasság 3000

További információ a felületekhez és a színekhez
a 36. oldalon található.

Ezen kapukat (7 m szélességig, és
5 m magasságig) nagy csarnokok
nyílászárójaként is legyártjuk.  

* Rasztermagasságú kapuknál
Pontosan egyforma bordaosztás a kapun és az ajtón.*
Bordatávolság a kapumagasságtól függően 117 és 141 mm
között.
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Letisztult vonalak - mint a modern
építészet egyik fő jellemzője.

A modern, közepes
szélességű bordázat
Korszerű és időtálló beruházás
A bordázat jellemzője a teljesen egyenletes felosztás.* A duplafalú
kapukiviteleknél széles körű szín és formaválasztékból válogathat,
mellyel a kapu, a ház hangsúlyozottan kiemelt felületévé válik.
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Egyhéjú és duplafalú acélkapuk

LTE 40
EPU 40/ LPU 40

A Decograin felület aranytölgy
színben megtévesztésig
visszaadja a valódi fa karaktert.

M-bordával

42 mm

42 mm

42 mm

LTE 40
M-bordával
Egyhéjú

EPU 40
M-bordával
Duplafalú
42/20 mm vastag kapulap

LPU 40
M-bordával
Duplafalú
20 mm vastag kapulap

Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
Woodgrain
szélesség 3000
magasság 3000

Woodgrain
szélesség 5000
magasság 3000

Woodgrain
szélesség 5500
magasság 3000

Silkgrain®
szélesség 5000
magasság 3000

Silkgrain®
szélesség 5000
magasság 3000

Decograin®
szélesség 5000
magasság 3000

Decograin®
szélesség 5500
magasság 3000

További információ a felületekhez és a színekhez
a 36. oldalon található.

A kapu felülete egyszerűen és könnyen
vízzel letisztítható.  

* Rasztermagasságú kapuknál
Pontosan egyforma bordaosztás a kapun és az ajtón.*
A bordatávolság a kapumagasságtól függően
234 és 281 mm között van.
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A forgalomból direkt a garázsba.

Az elegáns nagy-borda
Tiszta vonalak, korszerű építészet
E nagy felületen tagozott, pontosan egyforma lamella-felosztású*
garázskapu a modern lakóház - építészet megnyilvánulása és teljesen
megfelel a legújabb elvárásoknak. Különösen jól mutat világos,
barátságos színekben, meghajtással ellátott automata -kapuként.
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Duplafalú acélkapuk

EPU 40

L-borda

LPU 40
42 mm

42 mm

42 mm

EPU 40
L-bordával
Duplafalú
42/20 mm vastag kapulap

LPU 40
L-bordával
Duplafalú
42 mm vastag kapulap

Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
Silkgrain®
szélesség 5000
magasság 3000

Woodgrain
szélesség 5500
magasság 3000

Silkgrain®
szélesség 5000
magasság 3000

További információ a felületekhez és a színekhez
a 36. oldalon található.

Tiszta vonalak és a szín, a külső
optika érdekében, több kényelem
a meghajtással ellátott Hörmann
automata-kapuval.

* Rasztermagasságú kapuknál
Pontosan egyforma bordaosztás a kapun és az ajtón.*
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A kedvelt, kis-felosztású kazetta
Mindenhol sikert arat
A Hörmann kazettás kapuk a felosztásuknak köszönhetően nagyon esztétikusak.
A kazetták pontosan egyforma távolságra vannak egymástól elhelyezve széltében és
hosszában valamint a széleknél is. Egyedi gyártású hőszigetelt kapuknál a széleknél
lévő távolság kissé különbözhet, ez azonban alig vehető észre.
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Egyhéjú és duplafalú acélkapuk

LTE 40
EPU 40

A Decograin® felület aranytölgy
színben megtévesztésig hasonlatos
a fához.

S-kazetta

42 mm

42 mm

LTE 40
S-kazettával
Egyhéjú

EPU 40
S-kazettával
Duplafalú
42/20 vastag kapulap

Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
Woodgrain
szélesség 3000
magasság 3000

Woodgrain
szélesség 5000
magasság 3000

Decograin®
szélesség 5000
magasság 3000

További információ a felületekhez és a színekhez
a 36. oldalon található.

Kazetta-méret: 425x325 mm

A Sunrise üvegezéssel a garázskapu
egyedi kivitelűvé válik.
További részletek az új üvegezésről
a 40. oldalon.
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A klasszikus közép-kazetta
Évtizedekig tartó elegancia
A kazetta elrendezést minden kapumérethez külön kiszámítjuk.
Ezért pontosan egyforma távolságok vannak a kazetták között
és a széleknél. Figyelje csak meg! Ez az esztétikai harmónia
a Hörmann kazettás kapuk egyik legfontosabb jellemzője.
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Egyhéjú és duplafalú acélkapuk

LTE 40
LPU 40

M-kazetta

42 mm

LTE 40
M-kazettával
Egyhéjú

LPU 40
M-kazettával
Duplafalú
42 mm vastag kapulap

Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
Woodgrain
szélesség 5000
magasság 3000

Woodgrain
szélesség 5500
magasság 3000

További információ a felületekhez és a színekhez
a 36. oldalon található.

Kazettaméret: 650 x 300 mm

A dekorációs elemként alkalmazott
üvegezésekkel és az épület stílusához
és a dísztéglához illeszkedő színbeli
harmóniának köszönhetően ezek a
kapuk a ház legszebb részei közé
számítanak.
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A különleges nagy
felosztású-kazetta
Különösen hatásos dupla-garázsoknál
Az extra széles acél kazettái között, illetve a szélek és a kazetták
közt a távolság méretpontosan mindig egyenlő.
Ezt a különlegességet csak a Hörmann kínálja Önnek.
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Duplafalú acélkapuk

LPU 40

Nagyon kényelmes használat:
Hörmann automata kapuk különösen
gyors Supramatic meghajtással.

L-kazetta

42 mm

LPU 40
L-kazettával
Duplafalú
42 mm vastag kapulap

Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
Woodgrain
szélesség 5500
magasság 2250

További információ a felületekhez és a színekhez
a 36. oldalon található.

Kazetta-méret: 1034 x 300 mm.

A Sunrise -üvegezéssel különösen
hatásos a -széles L-kazetta.
További részletek az új üvegezésről
a 40. oldalon.
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Új // Acél szekcionált kapu a vidéki ház stílushoz illeszkedően

A dekoratív megjelenésű
C -kazetta
A vidéki házak stílusához tökélestesen illő megoldás
Az újonnan megtervezett, stílusos, kazettás motívummal ellátott kapuknál
a garázs stílusa a klasszikus vidéki ház jelleget veszi fel, ötvözve a modern
acél szekcionált kapu funkciónális és anyagelőnyeivel. (lásd: 52.oldal)
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Duplafalú acélkapuk

LPU 40

C-kazetta

42 mm

LPU 40
C-kazettával
duplafalú
42 mm vastag kapulap

Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
Woodgrain
szélesség
magasság

2500, 2750, 5000, 5500
2000, 2125, 2250

További információ a felületekhez és a színekhez
a 36. oldalon található.

Kazetta méret: 425x300 mm

Az üvegezésnek  és a díszítő
vasalatoknak köszönhetően
a C-kazetta különösen jól illik
a vidéki ház stílushoz.  
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Design kapuk természetesen motoros mozgatással
Formatervezés és kényelem jellemzi ezen esztétikus garázskapukat,
szériában a Hörmann automata kapuként szállítja.

Az egyedi design acélkapuk
A bejárati ajtóval megegyező külső kialakítással is kapható.
A Hörmann design-vonallal Ön egészen személyes jelleget adhat
lakóházának és garázsának, megkülönböztetve őket a szokásostól.
A stílusosan elrendezett esztétikai elemekkel ellátott sok kialakítási
lehetőségnek köszönhetően e design -kapuk, különösen Hörmann
design bejáratiajtóval kombinálva az épület legszebb részeivé válnak.
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Garázskapu, mellékajtó és bejárati ajtó
stílusos nemesacél díszítőkkel és
attraktív üvegezett elemekkel.

Design kapuk üvegezett elemekkel
A 461, 462, 463 és 469 motívumokkal bővül
a nemesacél díszítőelemekkel rendelkező  
Design-acélkapu program.

Ha idáig a lakóház egyetlen "névjegykártyája" a bejárati ajtó volt,
mostantól kezdve a garázs is ugyanolyan magas színvonalú
esztétikai elemmé tehető. Egyedi terveit is segít megvalósítani
a gazdag motívum- és stílus választék.

Kapu
Motívum 469

Mellékajtó
Motívum 469

Kapu
Motívum 463

Mellékajtó
Motívum 463

Bejárati - ajtó
Motívum 170 AF

Kapu
Motívum 457

Mellékajtó
Motívum 457

Bejárati - ajtó
Motívum 188 AF

Mellékajtók
Felületek és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben) A mellékajtók
mindig befelé
Silkgrain®
nyílóak,
szélesség 5000
szállíthatók
magasság 3000
blokk- vagy
saroktokkal

További információ a felületekhez
és a színekhez a 36. oldalon található.

A design garázskapu és hozzá stílusban
megegyező bejárati ajtó CH703 antracit
színben, a ház építészeti stílusához is jól illik.

A bejárati ajtók
megegyező színűek
a garázs-kapukkal,
de az anyagtól
függően a külső
felület színerőssége
változhat.

További Design motívumokat a
34-35.oldalon és a “Hörmann
bejárati ajtók” prospektusban,
továbbá az alábbi webcímen talál:
www.hoermann.com.
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A hagyományos fa-borda
A rusztikus vidéki-ház stílusban
A Hörmann tömörfa-kapukhoz a fákat gondosan válogatják.
Az elsőosztályú megmunkálás nem csupán a részletekben, hanem
a tökéletesen egyenletes felosztásban is tükröződik.* A tömörfa már kétszer
impregnálva van, és ezáltal védett a kártevők és a kékpenész ellen.
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Tömörfa-borítású kapuk

LTH 40

A masszív fakapuk magasabb saját tömege
miatt a Hörmann ezeket a kaputípusokat mindig
torziósrugós technikával szállítja.

S-borda

LTH 40
S-bordával

LTH 40
S-bordával

Északi lucfenyő
Az északi lucfenyő egy világos
színű fenyő. Alapvetően
egyenes rostú, néhol azonban
spirálisan elcsavarodik,
sárgásbarna ágcsomókkal,
mely teljes természetességgel
hat.

Hemlock
A hemlock-fenyő egy
szürkésfehértől világos
szürkésbarnáig terjedő
tűlevelű fa. Túlnyomórészt
egyenes rostú, a rostiránnyal
párhuzamosan futó ásványi
csíkokkal és gyantatáskákkal.

Fatípusok és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
szélesség 5000
magasság 3000

szélesség 5000
magasság 3000

A fát védeni kell
A fakártevők és a kékpenész elleni védelem érdekében
már előkezeltük a fát. Az UV-sugárzás ellen Önnek kell
bevonnia a kaput falazúrral. hogy tartósan szép maradjon.
További információt a www.hormann.com

Kényelmes működtetésűvé válik a fakapu,
amennyiben a megfelelő kapumozgatót
kiválasztja hozzá. Ajánljuk az erőteljes
Hörmann SupraMatic motort.

* Rasztermagasságú kapuknál
Teljesen egyforma bordaosztás a kapun és az ajtón. *
A bordatávolság a kapumagasságtól függően 117 és
141 mm között lehet.
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A reprezentatív fa-kazetta
Elsőosztályú minőségben
Amennyiben lakóházának külső megjelenésénél domináns elem a fa,
akkor különösen jól érvényesül ez a Hörmann kazettáskapu.
A kapu válogatott fából készül, elsőosztályú megmunkálással.
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Tömörfa-borítású kapuk

LTH 40

LTH 40
V-kazettával
Északi lucfenyő
Az északi lucfenyő egy világos
színű fenyő. Alapvetően
egyenes rostú, néhol azonban
spirálisan elcsavarodik,
sárgásbarna ágcsomókkal,
mely teljes természetességgel
hat.

Amennyiben a Hemlock kazettás garázskaput világos
színárnyalatban szeretné, abban az esetben felár
nélkül impregnáltan, fehér színben legyártja a Hörmann.

V-kazetta

LTH 40
V-kazettával
Hemlock
A hemlock-fenyő egy
szürkésfehértől világos
szürkésbarnáig terjedő
tűlevelű fa. Túlnyomórészt
egyenes rostú, a rostiránnyal
párhuzamosan futó ásványi
csíkokkal és gyantatáskákkal.

Fatípusok és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
szélesség 5000
magasság 3000

szélesség 5000
magasság 3000

A fát védeni kell
A fakártevők és a kékpenész elleni védelem érdekében
már előkezeltük a fát. Az UV-sugárzás ellen Önnek kell
bevonnia a kaput falazúrral. hogy tartósan szép maradjon.
További információt a www.hormann.com

Egyforma kazettaosztás a kapun és az ajtón
A kazettaméret változtatható.

UV-sugárzás elleni továbbkezeléshez Ön egy másik
fazománcot, például teak-ot is választhat.
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A 405-ös motívumú szárnyaskapu optikájú kapuhoz külön igényre
az -optikai hatást erősítő- vasalatok kaphatók.

A minőségi design-fakapuk
A legszebb természetes anyagból
Ennél az északi lucfenyőből vagy hemlock-fenyőből készített exkluzív
kapuknál a mesterségbeli tudás ötvöződik a motívumok művészi
kialakításával. Ezek olyan tömörfa-kapuk, melyek vonzzák a pillantást.
A kapukat alapvetően motorral szállítják.
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Tömörfa-borítású kapuk
5 mutatós motívummal
és egyedi kialakítással

LTH 40
Motívum/egyedi
Északi lucfenyő

Kreatívan alakított fa. Mindegyik kapu egyedi kivitelű.
Határozza meg Ön a kapu kialakítását! Például elláthatja
a monogramjával, a házszámmal vagy a kedvenc
motívumával. Mindehhez elegendő egy egyszerű
vázlatrajz.

LTH 40
Motívum/egyedi
Hemlock-fenyő

Fatípusok és méretek
(max. szélesség és magasság mm-ben)
szélesség 5000
magasság 3000

Motívum 403

szélesség 5000
magasság 3000

Terméskő ad
különleges
jelleget a
403 és 404
motívumoknak.
A színbeli és
struktúrabeli
eltérések
természetesek.

Tropical-grün

Multicolor-rot

Példa egyedi megmunkálásra: modern és szakszerű,
akárcsak az építészeti kialakítás.
Motívum 404

Balmoral-rosso

Bármely kapu szállítható optikailag
megegyező mellékajtóval.
Az olyan garázsoknál, ahol nincs másik bejárat,
javasoljuk a szükségkireteszeléses zár beépítését.

Exkluzív vasalat
Motívum 405
Házilagos szereléssel megodható a kapuszárny-vasalatok
felszerelése. Két variáns közül lehet választani: exkluzív
vasalat (kép: fent), illetve a standard vasalat, lásd: 25.oldal.

Az összes Design-fakapu motívumot
megtekintheti a 35. oldalon
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Az összes szekcionáltkapu-motívum áttekintése

Acél motívumok

A design-acél motívumok

S-borda

S-kazetta

Motívum 450

M-borda

M-kazetta

Motívum 452, Motívum 462 (kép nélkül)

L-borda

L-kazetta

Motívum 454

Kapulapok
LTE, egyhéjú
EPU, duplafalú 42/20 mm-es
LPU, duplafalú 42 mm-es
Felület kivitelek
Woodgrain
Silkgrain®
Decograin® Golden Oak aranytölgy
Decograin® Mahagoni

C-kazetta

// új

Motívum 456

Több információ a duplafalú, színes
kapukról a 38-39.oldalon található.

Ezek a motívumok jó minőségű acélkeretes
üvegezett elemekkel is rendelhetők. Részletek
a 27.oldalon találhatók.
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C-kazetta
opcionálisan választható kapuszárny
vasalatokkal , házilagos szereléssel

// új

Motívum 458

Válassza ki az Ön számára megfelelő kaput
a számos acél és tömörfa változat közül!

A tömörfa motívumok

Motívum 451, Motívum 461 (kép nélkül)

S-borda

V-kazetta

Motívum 453, Motívum 463 (kép nélkül)

Motívum 401

Motívum 402

Motívum 455

Motívum 403

Motívum 404

A masszív fakapukat választhatóan
a következő fatípusokból ajánljuk:
Északi lucfenyő (bemutatott) és
hemlock
Motívum 457

Motívum 405
Az ábrán látható felületek nyomdatechnikai
okokból nem teljesen azonosak az eredeti
kivitelekkel, kérjen tanácsot a szakkereskedőtől!

Motívum 459, Motívum 469 (kép nélkül)

Design-kapu motívum 405
Ideális szárnyaskapu vasalatokkal
házilagos szereléssel
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A felület rozsda ellen kezelt, az esővíz pedig nyom nélkül
lepereg a kapuról. A környezeti beszürkülés ellen is  
messzemenőkig védett a kapulap.  

Esztétikus felületek
Elegáns, nemes és modern
Válasszon a három, szép és időjárásálló felület közül:
Woodgrain, Silkgrain®, vagy Decograin® aranytölgy.
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A hosszantartó időjárásállóságot garantálja a
• Tűzihorganyzott alapanyag
• Jó minőségű, kétoldali polieszter alapozás

A Woodgrain felület
Ennél a fastruktúrájú robusztus
felületnél, melyen az eredetihez hű
fűrészfog-mintázat található, a kisebb
karcolások tökéletesen kijavíthatók.

A Silkgrain® felület
Ez a selyemsima, elegáns felület
különösen könnyen tisztítható.
A külső anyag kb. 25 %-kal meg van
vastagítva, hogy a széles kapuk is
felületstabilak maradjanak.
A Silkgrain® szekcionált kapukat
5000 mm szélességig és 3000 mm
magasságig gyártjuk.

Decograin® aranytölgy felület
Az új, UV sugárzás ellen védett,
műanyag fóliás, kívülről mintás
kapulap, a fafelülethez nagyon
hasonló karakterrel rendelkezik.
A különleges felületkezelésnek
köszönhetően a kapu hosszú távon
szép marad.
A Decograin®-felületet két kivitelben
kínáljuk: Golden Oak aranytölgy (felső
ábra) és az új mahagóni (alsó ábra).
A kapu belső oldala alapvetően törtfehér
(RAL 9002).
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A színes kapuk vonzák a tekintetet.

Színek nagy választékban
Tegye színesebbé lakóháza külső megjelenését!
A színek kellemes hatása nemcsak a tetőn és az ablakokon
érvényesül, hanem mostantól a Hörmann garázskapuja színét
is összehangolhatja lakóházának külső megjelenésével.
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15 ajánlott szín, ugyanazon áron,
a törtfehér különösen kedvező árú.

Szériában fehér
Az egyhéjú és duplafalú acélkapukat szériában fehér
színben szállítjuk.
Duplafalú acélkapuk
A duplafalú kapukat és mellékajtókat további
15 preferált színben kínáljuk kedvező áron,
ezenkívül az új színányalatban a CH 703-as
antracit színben, továbbá a RAL skála
mintegy 200 színében.
Kivételnek számítanak duplafalú kapuknál a gyöngyeffektusos, a fényvisszaverő és metál színek, valamint
a sötét színárnyalatok, melyek egy lehetséges lamellaelhajláshoz vezethetnek, így a kapu működését
korlátozzák.
A fehér és a színes kapuk hátoldalát szürkésfehér
(RAL 9002) színben szállítjuk.
Különlegesség a Hörmann-tól
// ÚJ
A Hörmann bejárati ajtók formáihoz
és színéhez illeszkedően most már
a duplafalú szekcionált garázskaput
is gyártjuk a nemes külsejű, egyedi
CH 703-as antracit színben.
Érdeklődjön a szakkereskedőnél
az optikailag megegyező kapu és
bejárati ajtó kombinációjáról.

CH 703 antracit

Törtfehér

RAL 9016

Antracitszürke

RAL 7016

RAL 9006

Fenyőzöld

RAL 6009

Földbarna

RAL 8028

Mohazöld

RAL 6005

Agyagbarna

RAL 8003

Galambszürke

RAL 5014

Ockersárga

RAL 8001

Acélkék

RAL 5011

Ablakszürke

RAL 7040

Zafírkék

RAL 5003

Világosszürke

RAL 7035

Rubinpiros

RAL 3003

Kőszürke

RAL 7030

Fehéralumínium

A színek nyomdatechnikai okok miatt nem tökéletesen
azonosak a kapun megjelenő színnel. Kérjen tanácsot a
Hörmann szakkereskedőtől színes kaput illetően. Minden
szín a RAL színskálának megfelelően.

A tokok
A szemöldök kiegyenlítő lemezt mindig
a kapulamelláknak megfelelően színben
szállítjuk.

Világos elefántcsont

RAL 1015

(1)

Az oldaltokok alapkivitelben fehérek,
Woodgrain felülettel (1).
Amennyiben a tokok színét hozzá szeretné
illeszteni a kapulamella színéhez, akkor
opcionálisan rendelhető a színnek megfelelő
tokborítás, illetve a gyár által szállított
festékkel lefesthetők (2).

(2)
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Kazettás üvegezések
A hagyományos-motívumok

Az üvegezések
hangsúlyozzák
a szép kaput

A hagyományos-S kazetta

(425 x 300 mm)
S0

S1

Engedjen fényt a garázsba

S2

Tegye üvegezésekkel egyedivé a garázskapuját,
összhangban a ház ablakaival, bejárati ajtajával és
az építészeti kialakításával. Például a nagyfelületű
fénysávok a garázsban való munkavégzés esetén nagyon
hasznosak. Vagy válassza a garázskapujához a klasszikus
díszosztóléces ablakot, illetve a hatásos Sunrisemotívummal élje át naponta a "napfelkeltét" a kapuján!

Ezt csak a
Hörmann adja

A hagyományos -kazettás üvegezések például
egy 2500 mm széles kapun.

A hagyományos-M kazetta   (650 x 300 mm)
M0

M1

M2

Duratec®
Magas fokú karcellenállás jellemzi a
Hörmann garázskapuk üvegezését.
Az új Duratec műanyag üvegezés
ismerős lehet, hiszen az autók
szélvédői is ebből készülnek.
Különösképp ellenálló a
karcolásokkal szemben, és
hosszútávon megőrzi tiszta
átláthatóságát.
// 2007 nyarától

A hagyományos-L kazetta
Kazettás üvegezés
A hagyományos és a
Sunrise-motívumok
Üvegezéskeretek és díszes osztólécek:
műanyag, szériában fehér, kívánságra a
kapu színében is.
A Decograin® kapuknál a keretet a
motívumhoz illő színbevonattal kapja.
Üvegezés: A kaputípustól függően
szimpla- vagy duplaüveg műanyagból,
átlátszó vagy kristály struktúrájú.

(1034 x 300 mm )
L0

L1

L2

A hagyományos fa-V-kazetta (a kazetta méret a kapunagyságtól függ).

Megjegyzés:
A két alsó lamellában nem
helyezhető el üvegezés.
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V0

Kazettás üvegezések
A különleges Sunrise-motívumok

Sunrise S-kazetta

Kazetta-üvegezések
A C-kazetta motívumok

// új
Kazettaméret 425 x 300 mm

Sunrise C-kazetta (1034x300 mm)

S 10

C 10

•
2130 és 2500 mm közötti szélesség

szélesség 2500 és 2750 mm

S 20

2510 és 3500 mm közötti szélesség

S 30

Az új C-kazettába három féle Sunrise variációból
lehet választani:
C10 a 2500 és 2750 mm kapuszélességekhez
C30 (dupla, 2xC10)
5000 és 5500 kapuszélességekhez
és a három klasszikus S kazetta variáció,
S0, S1 és S2, kazettaméret: 425x300 mm

3510 és 4000 mm közötti szélesség

S 40
A C-kazettás üvegezés ábrázolása egy
2500 mm széles kapunál.

4010 és 4750 mm közötti szélesség

S 60

4750 és 5000 mm közötti szélesség

Sunrise M-kazetta

Kazettaméret 650 x 300 mm
M 10

•

Üvegezési variánsok
borda motívumoknál
D-típusú üvegezés

2250 és 2970 mm közötti szélesség

M 20

2980 és 3690 mm közötti szélesség

M 30

3700 és 4420 mm közötti szélesség

M 50

Az összes bordás kapuhoz és mellékajtóhoz
akár Woodgrain akár Decograin® felülettel.
Üvegezsőkeret: Fehér, fekete műanyag vagy
kívánságra a kapu színében is.  Üvegezés: a
kaputípustól függően szimpla vagy dupla üveg
műanyagból, átlátszó vagy kristálystruktúrás.
Belső ablakméret: 602 x 132 mm.

4430 és 5140 mm közötti szélesség

Sunrise M-kazetta

Kazettaméret 1034 x 300 mm

Alumínium fénysávok

L 10

•
2250 és 3400 mm közötti szélesség

L 20

3410 és 4490 mm közötti szélesség

L 40

LTE/LPU 40, kaputípusokhoz és mellékajtókhoz,
bordázott kialakítással, Woodgrain  vagy Silkgrain®
bevonattal. Üvegezéskeret: maratott natúr
alumíniumprofil (E6/EV1), kívánságra a kapu
színében. Üvegezés: a kaputípustól függően
szimpla vagy dupla üveg műanyagból, átlátszó
vagy kristálystruktúrás. Kívánságra egyedi
üvegezések és terpeszrács is lehetséges.

4500 és 5500 mm közötti szélesség

•

Az alábbi motívumok duplázva is:
S 50 (2 x S 10), 4760 és 5000 mm közötti szélesség
M 40 (2 x M 10), 4430 és 5140 mm közötti szélesség
L 30 (2 x L 10), 4500 és 5500 mm közötti szélesség

Üvegezett design elemek,
lásd: 27.oldal.
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A Hörmann mellékajtók lehetnek igény szerint üvegezettek,
különböző színbevonattal ellátottak, különböző felülettel
kialakítottak, optikában illeszkedve a kapuhoz.

Mellékajtó a kapuhoz
A Hörmann-nál mindig megegyezik a kapu és az ajtó külső megjelenése
Amennyiben a garázs bejáratára mellékajtót is szeretne elhelyezni,
gondoljon a esztétikai megjelenésre is! A kapuval megegyező
kinézetű mellékajtó tetszetősebb és nagyon praktikus is.
Így a kerékpár vagy a kerti kisgépek -a garázskapu nyitása
nélkül- kényelmesen kihozhatók a garázsból.
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Mindegyik kapuhoz a megfelelő külső
megjelenésű mellékajtót ajánljuk!

Blokktok

Saroktok

S-borda

S-kazetta

M-borda

M-kazetta

L-borda

V-kazetta

Az acél mellékajtókat 3 változatban szállítjuk.
1-es profiltípus, alu
blokktokkal, keskeny
kerettel
Az ajtómagasságtól
függően a kilincs az
OFF-tól 950 és 1150 mm
között lehet.
Az ajtónyílás mögötti,
befelé nyíló beépítéshez
ajánlott.

2-es profiltípus, alu
blokktokkal, széles
kerettel
1050 mm konstans
kilincsmagasság
az OFF-tól.
Az ajtónyílás mögötti
beépítéshez, befelé vagy
kifelé nyílva. Kazettás
ajtóknál csak ajtónyílás
mögötti beépítés.

A kedvező áru típus
acél saroktokkal
Kilincsmagasság az
ajtómagasságtól függően
az OFF-tól 1005 és
1068 között lehet.  
Az ajtólap keret húzott
aluprofilból készül.
(szelvényméret 50 mm)

A blokktokos ajtóknál az ajtólap keret, és a blende időjárásálló aluprofilból készül
(szelvényméret 60 mm) és körkörösen lekerekített.
A duplafalú ajtó PU habbal van kitöltve, és a kapuhoz illeszkedően Woodgrain,
Silkgrain®, vagy Decograin® a felület bevonata.
A Hörmann mellékajtókat beépítésre készen szállítjuk hengerzár-betétes zárral,
oválrozettás lekerekített kilincsgarnitúrával, a blokktokos modelleket esetében
3 dimenzióban állítható pántokkal.

Kilincsgarnitúra
Szériában mindkét oldalon műanyag kilinccsel
vagy kívánságra váltógarnitúraként. Az
összes anyagváltozatban kapható, az ajtóhoz
illeszkedően. Lásd a 9. oldalt.

A Decograin®- felületű
blokktokos mellékajtóknál
a keretet, tokot és
ajtólapot azonos
felületkialakítással
szállítjuk, így semmi nem
zavarja a színbeli
harmoniát. // új

Betörésgátló 3 ponton záródó reteszelés
Egyedi kialakítás a 2-es profiltípushoz
retesszel, zárnyelvvel , 2 akadónyelvvel,
és 2-es biztonsági osztályú rozettával,
megfelelve a DIN V EN V 1627-1630 normáknak.

Felületi kivitelek
Woodgrain, Silkgrain® és Decograin®
acélajtóknál

Északi lucfenyő
és hemlock fatípusok

M-bordás, Decograin®,
Golden Oak – arany tölgy

A Decograin®
felületű saroktokos
mellékajtóknál a lap
kerete és a tok a
felülethez illő színre
lakkozott.
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Az átjáró ajtóval minden könnyen hozzáférhetővé válik,
ami a garázsban van: kerti szerszámok, kerékpár, talicska.

Személybejáró ajtó
magas-küszöb nélkül
Felesleges mindig az egész kaput kinyitni
Ez a kapu/ajtó kombináció akkor ajánlható, ha nincs hely a
mellékajtónak. A személybejáró ajtókat duplafalú, hőszigetelt,
LPU40 típusú acél szekcionált kapukhoz kínáljuk, Woodgrain felülettel.
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Személybejáró-ajtó magas-küszöb nélkül
Így könnyedén bejut a garázsba,
4000 mm kapu szélességig gyártjuk.

A pontos felmérés és a Hörmann szakkereskedő
által végzett beépítés az átjáró ajtós kapuknál
különösen fontos.

Ezt csak a
Hörmann adja
A nemesacél küszöb középen 10 mm, a széleken 5 mm vastagságú.
Így, a megbotlás veszélye jelentősen csökken, továbbá a
kerékpárokat is egyszerűbben lehet kihozni a garázsból.

A személybejárós ajtók általában kifelé nyílnak, és középre
rendezettek. 3500 mm kapuszélesség felett (M-kazettás
3000 mm felett) lehetséges nem középre rendezés,
illetőleg követelmény bizonyos esetekben.

A személybejáró ajtós, Decograin® felületű kapuknál külön
igény esetén a kereteket a dekorfóliához illő lakozott
kivitelben szállítjuk.

Az alumínium ajtókeret szériában natúr eloxált, opcionálisan
a kapu színével azonos színre festhető.
Decograin® felületű kapuknál , aranytölgy és mahagóni színekben
külön igény esetén a kereteket a dekorfóliához illő lakozott kivitelben
szállítjuk.
Természetesen a személybejáró ajtó kerete valamint az egész
ajtólap a szabadalmaztatott ujjbecsípődés védelemmel van ellátva
a kézzel történő véletlen benyúlás ellen. A felső kapulamella végig,
az ajtó tartományában is homloktömítéssel van ellátva.

Figyelem: az alacsonyküszöbös,
személybejárós garázskapu esetén
a biztonság növelésének az érdekében,
ajánljuk az opcionálisan rendelhető VL2-es
típusú előlfutó fénysorompó használatát.

Vasalatok:
Felső ajtócsukó,
hengerzárbetéttel ellátott
bevésőzár, oválrozettás
kilincsgarnitúra.

A személybejáró ajtókkal
ellátott kapukon kívül nincsen
kapufogantyú. Ezek a kapuk
belül reteszelődnek.
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A Hörmann kéziadók 868,3 rádiófrekvencián működnek,
fő jellemzőjük a stabil hatótávolság és a  zavarmentesség.

Automata kapuk tartozékai
Formatervezett, mobil és könnyen kezelhető
Egy 4-gombos mini kéziadó minden Hörmann motoros kapu széria tartozéka.
Ezenkívül a Hörmann kéziadók széles skáláját kínálja Önnek, kézitáskába,
kulcscsomóra , illetve másod-, harmad távirányítóként az egész család számára.
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Kényelmi tartozékok

HSM4-es mini kéziadó

HSE2-es mikro kéziadó
kulcskarikával

HS4-es kéziadó

HS1-es kéziadó

// új

HSD2
Alu szín

HSD2
Krómozott kivitel

HSD 2
Aranyozott kivitel

HSD2 kéziadó // új
A HSD2-es design kéziadó külső borítása jó minőségű
fém, formatervezése pedig a reddot design award díjjal
kitüntetett.

HSP 4-es kéziadó
kulcskarikával
2007 nyarától

// új

A Hörmann design kéziadók három anyag variánsban
kaphatók: alu színben, krómozott és aranyozott kivitelben.
2007 nyarától

További információkat a Hörmann garázs- és
bejáratikapu motorokról és tartozékairól a
szakprospektusban talál, az interneten is,
vagy vegye fel a kapcsolatot a Hörmann
szakkereskedővel.

HSZ2-es kéziadó // új
Az autó szivargyújtójában a kéziadó
mindig elérhető távolságban van.
2007 nyarától
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Amennyiben kódkapcsolót szerelnek fel, nem kell sem kulcsot,
sem távvezérlőt magával vinnie, továbbá a sötétben is ideális
a megvilágított rádiós kódkapcsoló.Sötétben a világítós rádiós
kódkapcsoló megkönnyíti a kód beadását.

Kiegészítő kényelmi tartozékok a
motorhoz
Egyszer kell beszerelni, és a kényelem hosszútávon megmarad
Az egyéni kívánságoknak megfelelően a Hörmann sokféle tartozékot kínál a nagyobb
kényelem és biztonság érdekében. Kiváló minőségben, tetszetős designnal.
A Hörmann szakkereskedő készséggel ad tanácsot.
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Állandó kényelmi kiegészítők

Funk-Codetaster
mit beleuchteten Tasten
A Hörmann rádiós kódkapcsoló két
verzióban létezik. Felszerelésük egyszerű,
mivel nek kell külön vezetéket lefektetni.
A beadott számkód átvitele rádión keresztül
történik.

868,3 MHz rádiófrekvencia, a stabil
hatótávolság érdekében.
Jelenleg ez a legjobb alnternatíva az
engedélyezett rádiófrekvenviák között.

ESU, ESA

FCT 3b rádiós
kódkapcsoló védő
fedéllel

A kedvező árú FCT3b három funkciós
kódkapcsoló fedele erős és masszív.
A kényelmes FCT 10b tíz funkciós
kódkapcsoló billentyűzetét időjárásálló
fóliabevonat védi.

FCT10 b rádiós
kódkapcsoló

Mindkét kódkapcsolóval lehetséges
a kertkaput, illetve külső világítást működtetni
(kiegészítő vevő szükséges).

CTR 1b/3b
kódkapcsoló
Kódkapcsoló világító gombokkal
A CTR 1b működtetéséhez egyszerűen csak
be kell adni a személyi számkódot.
A CTR 3b-vel működtethető egy második
kapu, illetve a motor világító lámpája.

Transzponder kapcsoló két kivitelben
Különösen előnyös sötétben. A kódolt
transzponder-kulcsot csupán 2 cm
távolságban kell a kapcsoló elé tartani.

TTE 12 transzponder
kapcsoló // új

A TTE12 típus tizenkettő kulcsot képes
felismerni.
A kényelmes TTR típus 100 kulcsot képes
felismerni.

Kulcskapcsoló
Süllyesztett vagy falra szerelhető
kivitelben, három kulccsal.

Belső nyomógomb világító
gombokkal
Az IT 1b- világító gombos belső
nyomógommbal kényelmesen
nyitható a kapu.
Az IT 3b nyomógombbal
(SupraMatic hajtásokhoz) külön
kezelhető a hajtás világítása
-elutazás esetén - akár ki is
kapcsolható.

STUP, STAP

IT 1b

IT 3b
Rádiós belső nyomógomb
A FIT 2-vel két motort, illetve
parancsutasítást működtethet.
A működtetés impulzusos
nyomógombbal, vagy opcionálisan
csatlakoztatható kulcsos kapcsolóval
történik, amellyel (FIT2) pl. elutazás
esetén a hajtás akár ki is kapcsolható.

FIT 2

TTR transzponder
kapcsoló

Ujjlenyomat leolvasó
FL12/FL100 // új
Ujjlenyomat leolvasó
Az ujjlenyomat beolvasása alapján
működik a motor, így biztonságosan
és kényelmesen kezelhető a kapu.
Az ujjlenyomat olvasó két variánsban
létezik, az FL 12 -es típus 12, az
FL 100-as típus pedig 100 ujjlenyomat
tárolására képes.
2007 nyarától

Fénysorompó
Azonnal felismeri a járműveket és a
gyalogosokat. A kapu nem ütközhet
neki semminek. Erre a biztonságra
különösen kisgyermekes családoknál
lehet szükség.
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Biztonsági jellemzők a 13241-1 Európa szabvány szerint

Lezuhanásbiztonság

Nincs lezuhanás

Becsípődésvédelem
A Hörmann szekcionált kapuk
önmagukban és motorral együtt
is megfelelnek a 13241-1-es
európai szabvány magas szintű
biztonsági követelményeinek.
Ennél biztonságosabb már alig
lehet szekcionált kapu.
Érdemes összehasonlítani más
gyártmányokkal!
Hörmann szabadalom

Hörmann szabadalom

Torziósrugós technika, beépített
rugótörés-biztosítással
A mindkét oldalon torziósrugóval szerelt
Hörmann szekcionáltkapuk szabadalmaztatott
rugótörés-biztosítással vannak ellátva. Ez
rugótörés esetén azonnal megállítja a kaput
és nem zuhan le a kapulap.

Húzórugós technika, rugó-a-rugóban
rendszerrel
A mindkét oldalon dupla húzórugóval és dupla
bowdennel ellátott Hörmann szekcionáltkapuk
meggátolják a kapulap lezuhanását.
A szabadalmaztatott rugó-a-rugóbanrendszernek köszönhetően az eltört rugó nem
repülhet el, és senkit nem sérthet meg.
Biztosított kapuvezetés biztonsági
futósínekben
Beállítható, szabadalmaztatott futógörgők,
stabil görgőtartók és biztonsági futósínek
akadályozzák meg a kisiklást. Így a kapulap
biztonságosan helyezkedik el a mennyezet
alatt.

Hörmann szabadalom

Maximális biztonság
az Ön érdekében
Lezuhanás ellen biztosítva – becsípődés ellen védve
Legfontosabb a biztonság – ez az egyik legfontosabb irányelvünk.
Ezt bizonyítják a szabadalmaink, melyek kitűnő műszaki megoldásokkal
védik az Ön biztonságát. Ezért a Hörmann szekcionáltkapuk
természetesen megfelelnek a 13241-1 Európa szabvány
követelményeinek is.
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Egyszerűsített motorszerelés // új
A Hörmann szekcionált garázskapuknál
a motorok közvetlenül szerelhetők az
összekötő profilra 3000 mm
kapuszélességig.

Nincs becsípődés!
Benyúlásvédelem az oldaltokoknál
A Hörmannál az oldaltokok végig teljesen
zártak. A kapulap és a tok közé nem lehet
kézzel benyúlni!

Bowdenvezetés a kapulap és a tok között
E belső bowdenvezetés további védelmet
nyújt a személyi sérülések ellen, a Hörmann
szekcionáltkapuk biztonsági koncepciójának
megfelelően.

Hörmann szabadalom
Ujj-becsípődésvédelem kívül és belül és a zsanéroknál
A kaputagok egyedülálló alakjának köszönhetően nincsenek becsípődési
helyek, sem a lamellák között, sem a forgópántoknál. Ezt a biztonságos ujjbecsípődésvédelmet csak a Hörmann kínálja.
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Teljesítményjellemzők a 13241-1 Európa szabvány szerint

Hőszigetelés
Hangszigetelés
Tömítettség
Szélterhelés
A garázskapukra érvényes négy teljesítményjellemző
a Hörmann-nál bevizsgáltak
és tanusítottak. A kapu kiválasztásánál a biztonsági
követelmények mellett ezekre is tekintettel kell lenni.
Például: igen fontos a hő-és hangszigetelés, ha a
garázsban munkát végeznek, valamint a tömítettség
az időjárás ártó hatásainak kitett garázsokban. A

Hőátbocsátási tényez?
Duplafalú acélkapuk 42/20 mm
Lamella		
Kapulap		
Beépített kapu 1)

U = 1,00 W/m 2 K
U = 1,36 W/m 2 K
U = 1,80 W/m 2 K

Duplafalú acélkapuk 42 mm
Lamella		
Kapulap		
Beépített kapu 1)

U = 0,50 W/m 2 K
U = 0,90 W/m 2 K
U = 1,30 W/m 2 K

Egyhéjú acélkapuk
Kapulap		
Beépített kapu 1)

U = 6,00 W/m 2 K
U = 6,40 W/m 2 K

Tömörfa-betétes kapuk
Kapulap		
Beépített kapu 1)

U = 2,50 W/m 2 K
U = 2,90 W/m 2 K

Hangcsillapítás
Egyhéjú acélkapuk
Duplafalú acélkapuk 42/20 mm
Duplafalú acélkapuk 42 mm

R = ca. 20 dB
R = ca. 21 dB
R = ca. 22 dB

szélterhelés a különösen szeles vidékeken található
garázsok esetében fontos.

Tömítettség
Levegő
Egyhéjú acélkapuk
		
Duplafalú acélkapuk, bordázattal
(L-bordázat kivételével)
		
Duplafalú acélkapuk, kazettákkal
és L-bordázattal
Tömörfa-betétes kapuk
Víz

Egyhéjú acélkapuk
Duplafalú acélkapuk
Tömörfa-betétes kapuk

0. osztály*
2. osztály
3. osztály
0. osztály*
0. osztály*
3. osztály**
0. osztály*

* Szellőzőrésekkel ellátott kapuk, kívánságra 2.-3. osztály
** 70 Pa víznyomásig
Szélterhelés
Egyhéjú acélkapuk
Duplafalú acélkapuk 42/20 mm
Duplafalú acélkapuk 42 mm
Tömörfa-betétes kapuk

2.
3.
3.
3.

osztály
osztály
osztály
osztály

Magasabb szélterhelés-osztályok külön kérésre.
1)

Ak-értékek 10 m2 felületű, üvegezés nélküli beépített
kapuknál érvényesek.

Tanúsított minőség
És tartósan szép kivitel
A Hörmann már most tanúsítja azokat a teljesítmény-jellemzőket,
melyeket a 13241-1-es Európa szabvány kötelezően előír.
E teljesítmény-jellemzők pontosan igazoljuk, meggyőző, ellenőrzött
és tanúsított értékekkel.
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Négyoldalas tömítések,
közbülső tömítések
A Hörmann csak tartósan
rugalmas, időjárásálló tömítéseket
használ.
Az aljazati kaputömítés
kiegyenlíti az apróbb
egyenetlenségeket.

Csak a
Hörmann-nál!

Szabadalomra
bejegyeztetve
A duplafalú kapuknál az egyes
kaputagok között jóminőségű
közbülső tömítések találhatók.
Hosszantartó, optimális védelem // Új
A műanyagból készült kaputok-védő burkolat
hosszútávon megóvja a kaput a lehetséges
károsodástól, mint pl. a rozsda.

A megfelelő csomagolásnak köszönhetően,
a kapu mindenhová sérülés nélkül érkezik meg.
A Hörmann szekcionáltkapukat fóliába csomagolva,
élvédelemmel ellátva, rakatolható raklapokra erősítve
szállítjuk.

A rozsda eltűnik!
Vége az:
• agresszív betonaljzat
• a salétromsav
• az útsózás
okozta rozsdásodásnak.

53

Szekcionált garázskapu
Az összes kaputípus
Méretek és beépítési adatok

Mérettartomány (Köztes méretek külön ajánlat alapján)

Méretek mm-ben

Kapu magasság
Rendelési méret
Raszter magasság (RM)

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Szabvány= szállítható
szabványméretek.
Független a kaputípustól
és a kapumotívumtól
Szabvány
Szabvány

Szabvány

Szabvány

Szabvány Szabvány

Szabvány

Szabvány Szabvány

Szabvány Szabvány

Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány

Szabvány

Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány

Szabvány

Szabvány Szabvány Szabvány

Szabvány

Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány Szabvány

Szabvány Szabvány Szabvány

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

4680

4930

5180

5430

5680

Kapu szélesség Rendelési méret Szabad tokbelméret (LZ)
Garázs belméret
(min.) Szélesség

Kapu magasság
Rendelési méret
Raszter magasság
(RM)

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2430

2555

2680

2805

2930

3180

3430

3680

3930

4180

4430

L-sínvezetés

Z-sínvezetés

N-sínvezetés

(min.)
Szabad
Födémmagasság áthajtási magasság

(min.)
Szabad
Födémmagasság áthajtási magasság

(min.)
Födémmagasság

2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

Automatizált garázskapuk
3210
3000
3085
2875
2960
2750
2835
2625
2710
2500
2585
2375
2460
2250
2335
2125
2210
2000
2085
1875

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

2545
2420
2295
2170
2045
1920
1795

Kézi működésű kapuk
3210
2950
3085
2825
2960
2700
2835
2575
2710
2450
2585
2325
2460
2200
2335
2075
2210
1950
2085
1825

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2900
2775
2650
2525
2400
2275
2150
2025
1900
1775

2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

Szabad áthajtási magasság*

Felújítási méretek (minden kaputípus Woodgrain-felülettel, kivéve:LPU L-kazettás és LTH)
Kapu magasság
Rendelési méret
Raszter magasság
(RM)

2205
2080
1955

Szabvány= szállítható
szabványméretek.
Független a kaputípustól
és a kapumotívumtól
Szabvány

Szabvány

Szabvány

Szabvány

Szabvány

Szabvány

Szabvány

Szabvány

2190

2315

2440

Szabvány

2940

Kapu szélesség Rendelési méret
Szabad tokbelméret (LZ)
Garázs belméret
(min.) Szélesség

54

2370

2495

2620

3120

Z-Beschlag
(mind.) Deckenhöhe

Lichte Durchfahrtshöhe

Automatic-Garagentore
2320
2175
2195
2050
2070
1925
Handbediente Tore
2305
2125
2180
2000
2055
1875

Húzórugós (Z)-vasalat
húzórugós szerkezettel

Szabványál(N)-vasalat
torziós rugós szerkezettel

Alacsony (L)-vasalat
torziós rugós szerkezettel

A fakapuk minden méretben
torziósrugós technikával
kerülnek kialakításra .

További információkat ezekről
a sínvezetésekről a tervezői
segédletben talál, illetve kérje
a Hörmann szakkereskedők
szaktanácsát.

Figyelem!
A szekcionáltkapuk beépítése
előtt a kapunyílásoknak és a
garázsok padlóburkolatának
készen kell lenniük. A kapu
beépítéséhez szükséges
térben nem szabad közüzemi
vezetékeknek, fűtőventilátoroknak
stb. elhelyezkedniük.
* 3010 mm kapuszélesség felett a a szabad
áthajtó méret 50 mm-el csökken.

Sínvezetéstípusok és beépítési méretek

Méretek mm-ben

Z-síbvezetés

N-síbvezetés

L-síbvezetés

Húzórugós
kapukhoz

Torziósrugós
kapukhoz

Torziósrugós
kapukhoz

Automatizált garázskapuk

Z-N és L sínvezetések
Felülnézet

A hajtás teljes hossza a következőknél

3200

2125 kapumagasságig (K-sín)

3200
3200

2250 kapumagasságig (K- sín)

LZ = LDB

3000 kapumagasságig (L- sín)

4125

Kézi működésű kapuk
Szükséges sínbenyúlás

RM +510

RM +510

125

3450
3450
4125

4125

RM +750

155

3450

2375 kapumagasságig (M- sín)
2500 kapumagasságig (M- sín)

Belül

min.
90

min.
90

Min. garázs belméret = LZ + 180

Z-sínvezetés

N-sínvezetés
Min. sínbenyúláse = RM + 510

min. Einschubtiefe = RM + 510

RM + 470

RM + 470

1000

490

RM + 45

155

Belül

OFF

OFF

L-sínvezetés

H-sínvezetés

Min. sínbenyúláse = RM + 750

Sínbenyúláse
Rögzitőelem hátul
Rögzitőelem középen
=

RM + 670
RM + 550

165

min.
200

1000

OFF

LH

LH - 358

240

RM = LDH

LH + 97

födémmagasság

Belül

570

RM - 65

* 3000 mm kapuszélességig RM – 30
3010 mm kapuszélességtől RM – 80
125

155

RM - 400

490

A zárójeles méretek
meghajtással ellátott
kapunál érvényesek.

240

Min. födémmagasság = RM + 100 (+115)
RM
LDH = RM - 80 (*)

A zárójeles méretek
meghajtással ellátott
kapunál érvényesek.
RM - 285

RM + 155
RM
LDH = RM - 50 (RM)

Min. födémmagasság = RM + 210

125

Belül

155

RM - 400

155

RM - 65

A zárójeles méretek
meghajtással ellátott
kapunál érvényesek.

490

RM
LDH = RM - 80 (-30)

Min. födémmagasság = RM + 100 (+115)

1000

Belül

OFF

Amennyiben magas sínvezetésű kapuk iránt
érdeklődik, keresse a Hörmann szakkereskedőket.

Jelmagyarázat
RM
LZ
LDH
LDB
LH

Névleges magasság (megrendelési méret)
Szabad tokméret (megrendelési méret)
Szabad áthajtó magasság
Szabad áthajtó szélesség
Futósin magasság
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LPU40 szekcionált garázskapu átjáró ajtóval
Alacsonyküszöbös átjáró ajtó
Méretek és beépítési adatok

M kazettás és bordás átjáró ajtók mérettartománya

Méretek mm-ben

Kapu magasság
Rendelési méret
Raszter magasság
(RM)

A mellékajtó átjáró
magassága

Lamellák
Kaputagok
száma

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

2250

2375

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1955
1875

6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

4 ( 3690 -ig)

Kaputagok
magassága

Bordák

M-kazettás

az „OFF”-tól

500
479
550
525
500
475
562
550
531
520
500
488
468

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2123
2075
1999
1955
1875
1827
1747

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2203
2155
2079
2035
1955
1907
–

831
799
906
868
831
793
924
906
877
861
831
813
782

nem lehetséges felső alukeret-lamellás bordás kapuknál

Kapu szélesség Rendelési méret Szabad tokbelméret (LZ)

3 ( 2970 -ig)

Kilincsmagasság

×
5

nem lehetséges kazettás kapukanál
Átjáró ajtó nem lehetséges
kazettás kapuknál a következő mérettartományban:
2980 - 3100 mm kapuszélesség (LZ) és
3700 - 3850 mm kapuszélesség (LZ)

Lamellánkénti kazetták illetve kazettaüvegezések száma

N-sínvezetés

L-sínvezetés
Min. sínbenyúláse = RM + 750

Min. sínbenyúláse = RM + 510

RM + 670

RM + 470

RM + 550

1000

175

N-és L-sínvezetés (felülnézet)

175

LZ = LDB

min.
90

Belül
Min. garázs belméret = LZ + 180

min.
90

Jelmagyarázat
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RM
LZ
LDH
LDB
LH

Névleges magasság (megrendelési méret)
Szabad tokméret (megrendelési méret)
Szabad áthajtó magasság
Szabad áthajtó szélesség
Futósin magasság

205

* 3000 mm kapuszélességig RM – 30
3010 mm kapuszélességtől RM – 80
RM - 80

175

Belül

OFF

175

175

OFF

490

A zárójeles méretek
meghajtással ellátott
kapunál érvényesek.

RM - 400

490

Belül

RM
LDH = RM - 160 (- 160)

175

Min. födémmagasság = RM + 125 (+ 125)

A méretek kapu és
meghajtóra vonatkoznak

RM - 285

RM + 155
RM
LDH = RM - 160 (- 100)

490
1000

RM + 30

Min. födémmagasság = RM + 220 (+ 235)

1000

Figyelem!
A szekcionáltkapuk beépítése előtt
a kapunyílásoknak és a garázsok
padlóburkolatának készen kell lenniük.
A kapu beépítéséhez szükséges térben
nem szabad közüzemi vezetékeknek,
fűtőventilátoroknak stb. elhelyezkedniük.
A nyílásmagasságnak nem szabad
kisebbnek lenni mint a kapu rendelési
mérete (RM), mert különben az átjáró ajtót
nem lehet kinyitni.

Acél és fa mellékajtók

Garázs szekcionált kapu
Méretek és beépítési adatok

Acél mellékajtók szabványméretei (egyedi méretek külön ajánlat alapján)
Rendelési méret

Rendelési méret
Kész nyílásméret felülnézet

Méretek mm-ben

Kilincsmagasság „OFF”-tól
1-es profiltípus

Felülnézet

2-es profiltípus

Blokktok, beépítés nyílás mögé (Rendelési méret=Keret külméret)
Acél mellékajtó
Beépítés a nyílás mögé.
Példa: 1. szelvénytípus

1-es és 2-es profiltípus bordával, S és M kazettával
990
990
1115
1115

×
×
×
×

2058
2183
2058
2183

855 855 980 980 -

875
875
1000
1000

×
×
×
×

1990
2115
1990
2115

- 2000
- 2125
- 2000
- 2125

955
1010
955
1010

1050
1050
1050
1050

68

55

55

Blokktok beépítés nyílásba (Rendelési méret=Keret külméret)

68

68

2-es profiltípus bordával

55

55

855
855
980
980

×
×
×
×

1990
2115
1990
2115

		 875
		 875
		1000
		1000

×
×
×
×

2000
2125
2000
2125

1050
1050
1050
1050

68
55 RAM = Megrendelési méret = LF + 13655

Saroktok, külső ütköző, belső (Rendelési méret=Keret külméret)
S-bordázat, M-kazetta
875
875
1000
1000

×
×
×
×

2000
2125
2000
2125

		
		
		

68

68

55
Acél mellékajtó
10 68
Beépítés a nyílásba.
Példa: 2. szelvénytípus

55
68

10

68

10

1005
1068
1005
1068

Fa mellékajtók szabványméretei (egyedi méretek külön ajánlat alapján)
Beépítés nyilás mögé (Rendelési méret=keret külméret)
S-bordával, V kazettával
		1005 × 2190
		1130 × 2190

855 - 875 × 2115 - 2125
980 - 1000 × 2115 - 2125

1050
1050

980 - 1000 × 2115 - 2125

1050

10

68

10

68

68

10

10

68 RAM = Megrendelési méret = LF - 20 68
LF

10

Belül

32

Acél mellékajtó saroktokkal
Külső szerelés
példa
32

motívummal
		1130 × 2190

Belül

68

RAM=Névleges méret +50

32

868

555

32

Belül

75

75

Szabad átjáró méret = BRB – 45
Rendelési méret (BRB)
75

Acél mellékajtó
Beépítés a nyílás

Acél mellékajtó
Saroktok

Acél mellékajtó
Beépítés a nyílásba

Fa mellékajtó
Beépítés a nyílás
mögé.

80681010

75

75

LF

75

75
75

75

75

10
10

10

10
120
120

120

68
68
120

68

68

Szabad nyílásméret = BRB + 10

Fa mellékajtó
Beépítés a75nyílás mögé.
75

Belül

Belül

LF = LDH

RAM = Megrendelési méret = LF + 75

RAM=rendelési méret = BRH+57

Szabad átjáró méret =BRH-38
Belül

Szabad nyílásméret = BRH + 5
OFF

32,5
32,5

32,5

OFF
32,5

OFF

Beépítési méret (BRH)=rendelési méret

LF

LDH = LF - 78

Belül

RAM = Megrendelési méret = LF - 10

LF = LDH

RAM = Megrendelési méret

RAM = Megrendelési méret = LF + 150

Belül

7575

LF

68

57

Esztétikus külső

Nagyobb kényelem

Nagyobb biztonság

Hörmann minőségi ajtók
A biztonságos pincebejárathoz, a mosókonyhához vagy a
hobbiszobához, a gyerekszobához, a tetőtérbe, a kazántérbe
vagy a garázsból a házba való átjáráshoz.

A nagy termékprogramnak köszönhetően majdnem mindig
található egy kedvező szabványos méret. Drága egyedi gyártásra
nincs szükség. Ezzel pénz takarítható meg.

Informieren Sie sich auch über die
schönen Hörmann TopComfort- und
TopPrestige-Haustüren und Vordächer.
Kérjen tőlünk prospektusokat vagy látogasson meg minket az
Interneten a www.hoermann.com honlapon.

KSI biztonsági ajtó
Betörésgátló acélajtóként
szériakivitelben többszörös
reteszeléssel. A pincebejárathoz,
mellékajtóként vagy a garázshoz.
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MZ többcélú ajtó
Stabil acélajtó, hőszigetelő
üvegezéssel is. Pincékhez,
melléképületekhez, fészerekhez,
pajtákhoz.

HA 30 tűzgátló ajtó
A bevizsgált tűzgátló acélajtó.
Ideális a garázsból a házba
vezető ajtóként.

Ép

Épületajtó
Stabil acélajtólap, a legmagasabb
követelményekhez.

ZK beltéri ajtó
Ezek dekorativ acélajtok, bármely
helyiséghez, a pincétől a
padlásig. Sok színben, fa dekorral,
üvegezéssel és szerelvénnyel.

sh

oz

Beltéri ajtók a egész lakásba

ít k

ezé

shez és

új
fel

ít á

Acéltok
Becsavarozható vagy
behegeszthető szabványos
acéltokok házilagos beszereléshez,
például a tetőtérbe.
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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, Belgien

Hörmann Beijing, China

Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely
a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott
gyáregységekben, a legújabb mıszaki megoldásokat alkalmazva gyártják.

(Kiadás 03.07) 85 184 H/P -  - Nyomtatás dátuma 05.07

Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

GARÁZSKAPUK
MOZGATÓK
IPARI KAPUK

A sırı európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és
RAKODÁSTECHNIKA

nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán.

AJTÓK

Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

TOKOK

www.hoermann.com

kínai képviseletnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható,

