Продукти за строителството
на обекти
Индустриални врати, товаро-разтоварна техника, интериорни врати,
противопожарни елементи, автоматично задвижвани врати,
системи за контрол на достъпа

С качеството на марката Hörmann
За максимална сигурност и надеждност

Собствено разработване на продукти

Производство от най-висок клас

Увеличаващите се и променящи се изисквания
към функцията и сигурността налагат непрекъснато
развитие и подобрение на конструкцията и оборудването
дори и при подвижните строителни елементи като
гаражните и външните врати. Тук нашите квалифицирани
екипи в областта на развойната дейност доказват
непрекъснато високата си компетентност.

Hörmann залага на най-модерната производствена
техника във високоспециализирани заводи. Компютърно
управляваната обработка гарантира производството
на абсолютно еднакви по размер елементи, с перфектно
пасващи обкови и функционални детайли.
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Като водещ производител на врати, каси
и задвижвания в Европа ние сме длъжни
да предлагаме високо качество на нашите
продукти и услуги. Така налагаме
стандарти на международния пазар.
Високоспециализирани заводи
разработват и произвеждат строителни
елементи, които се отличават с високо
качество, функционална безопасност
и продължителност на експлоатация.
С присъствието в най-важните
международни икономически региони
ние сме силен, ориентиран към бъдещето
партньор в областта на обектовото
и индустриалното строителство.

Ориентирани към бъдещето

Компетентно обслужване на обекта

Фирма Hörmann би желала да даде добър пример.
Ето защо предприятието покрива 100% от енергийните
си нужди с електроенергия, произведена от възобновяеми
източници. Същевременно, с въвеждането на интелигентна
и сертифицирана система за управление на енергията,
годишно се спестяват тонове CO ². Не на последно
място фирма Hörmann предлага продукти за екологично
строителство.

Опитните консултанти от близкия до Вас търговски
център, както и специализирани архитект-консултанти,
ще Ви съпроводят от проектирането на обекта,
през техническите разяснения, чак до приемането
на строежа.
Професионалният монтаж се гарантира от опитните
монтьори на Hörmann и обучения на семинари персонал
на партньорите на Hörmann.
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Системи индустриални врати

Голяма рентабилност благодарение на перфектно
съгласувани помежду си системи
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Само при Hörmann

Само при Hörmann

Индустриални секционни
врати със стандартно
включено остъкление
DURATEC

Индустриални секционни
врати с вградени врати
без праг

Секционни врати
Пестящите място системи врати се приспособяват към всяка
индустриална сграда посредством различните видове окачване.
Това гарантира сигурно планиране както при ново строителство,
така и при реновиране.
• САМО ПРИ HÖRMANN: стандартно включено устойчиво
на надраскване плексигласово остъкление DURATEC за трайно
ясна видимост
• САМО ПРИ HÖRMANN: вградена врата без праг за лесно
преминаване с колички и за намаляване на риска от спъване
• Перфектно съгласувани решения за задвижването – от лесното
за монтаж валово задвижване WA 300 до мощното валово
задвижване WA 400 FU

Ролетни врати и ролетни решетки
Ролетните врати са изключително рентабилни и устойчиви
благодарение на опростената си конструкция с минимален
брой компоненти. Hörmann предлага подходящото оборудване
за всяко приложение в индустрията и търговията.
• Комфортен монтаж и сервиз, благодарение на серийно
предлаганото ограничение на силите при задвижванията
WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
• Иновативна техника с разтегателни пружини при ролетната
врата / ролетната решетка SB и TGT за щадене на механиката
на вратата и на задвижващата техника с цел постигане
на по-голяма продължителност на използване
• Ролетна врата Decotherm S6 с автоматично задвижване
с честотен преобразувател и управление за бързо отваряне
на вратата със скорост до 1,1 м/сек. – почти толкова бързо
колкото при бързо движеща се врата

Бързо движещи се врати
Бързо движещите се врати на Hörmann се прилагат като вътрешни
и външни врати за оптимизиране на транспортния поток,
подобряване на климата в помещението и пестене на енергия.
• Безконтактна безопасност благодарение на стандартно
включената светлинна решетка
• Стандартно включено управление с честотен преобразувател
за облекчаване натоварването на механиката на вратата
и за тихо движение на вратата почти без износване
• Подов профил SoftEdge с прекъсвач FunkCrash при гъвкавите
бързо движещи се врати за избягване на повреди, водещи
до прекъсване на работата
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Товаро-разтоварна техника, портални плъзгащи
се врати и системи за контрол на достъпа
Системните решения си заслужават
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НОВО:
Системи за контрол на достъпа

Само при Hörmann
Товаро-разтоварни
рампи с технология RFID

Товаро-разтоварна техника
При Hörmann получавате енергийно ефективни комплексни
решения от един производител за бързо и безопасно протичане
на работните процеси: товаро-разтоварни рампи, уплътнения
за врата, товарни шлюзове и позициониращи буфери.
• Система DOBO (Docking before Opening) за хигиенично транспортиране,
затворени хладилни вериги и минимални енергийни разходи
• САМО ПРИ HÖRMANN: Товаро-разтоварни рампи с вградена
технология RFID за надеждно и безконтактно предаване
на информация
• Надежден и бърз сервиз за поддръжка и ремонт

Портални плъзгащи се врати
Порталните плъзгащи се врати на Hörmann от стабилни стоманени
профили се доставят под формата на цялостен елемент с ширина
на отваряне до 16 метра.
• Конзолна конструкция без направляващи релси
• Без смущения във функцията на вратата поради лед,
сняг или големи замърсявания
• Насрещно движещи се врати за ширина на отваряне до 32 м

Системи за контрол на достъпа
За обезопасяване на отделни зони в рамките на града, публично
достъпни места и фирмени територии Hörmann предлага голям
асортимент от различни модели боларди: автоматични,
полуавтоматични, лягащи на земята и фиксирани.
• Security Line: Боларди за контрол на достъпа, управление
на транспортния поток, защита на обекти и защита от взлом
• High Security Line: Боларди, роуд блокери и бариери
с повдигащо се рамо за защита на зони с висока степен
на сигурност, обекти и лица

Специални управления
При Hörmann получавате цялостна, индивидуална концепция
за управление от един производител.
• Интегриране на специалното управление Hörmann
в индивидуални концепции за управление
• Комплексно централно управление за всички
функционални процеси
• Компютърно базирана визуализация на всички компоненти
на врати и товаро-разтоварна техника
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Интериорни и външни врати Hörmann

Впечатляващи качествени врати, покриващи всяко изискване
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MZ Thermo65:
До 49 % по-добра топлоизолация*
благодарение на прекъснатия термомост

Стабилни интериорни врати
Интериорните врати Hörmann са здрави, издръжливи,
със стабилна форма. Те са подходящи за приложение например
в офиси, в администрацията, индустрията, търговията, занаятите,
институциите и училищата.
• Интериорна врата ZK с устойчиво платно със залепена по цялата
му площ, ситна вложка тип „пчелна пита“
• Интериорна врата OIT с различни модели особено здраво
платно: стандартна вложка от тръбно ПДЧ, вложка от плътно
ПДЧ за по-добра шумоизолация или вложка от минерална вата
за по-добра топлоизолация

Надеждни външни врати за жилища
Пожароустойчивите / защитните врати за входове на многофамилни
къщи защитават от огън, дим, шум и неканени гости.
• Пожароустойчиви / защитни врати WAT 40 със здраво платно
от стомана, както и със защитно оборудване клас RC 2 и клас
на шумоизолация II
• Дървени външни врати за жилища с клас на пожароустойчивост
T30, защитно оборудване клас RC и клас на шумоизолация II
• Голям избор от повърхности, цветове и декори с визия,
идентична на много от интериорните врати Hörmann

Външни врати с топлоизолация
Днес минимизирането на енергийните разходи е по-важно
от всякога. Предвид това се препоръчват външните врати
с прекъснат термомост и висока степен на топлоизолация
• Външна мултифункционална врата MZ Thermo46 / MZ Thermo65
с прекъснат термомост за до 49 % по-добра топлоизолация*
• Външна защитна врата KSI Thermo46 със защитно оборудване
клас RC 2 и прекъснат термомост за до 30 % по- добра
топлоизолация**
• Изцяло остъклена външна врата TC 80 за светли
и представителни входове на сградите

* в сравнение със стандартна мултифункционална врата
** в сравнение със стандартна защитна врата
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Врати, каси и вътрешни прозорци

Повече светлина в офиси, конферентни зали и технически помещения
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Стоманена каса VarioFix за интериорни
врати и вътрешни прозорци

Изцяло остъклени врати за офиси
Големите остъкления допринасят за постигането на светла
и приятна атмосфера в офисите и администрациите. Ето защо
елегантните и филигранни, но въпреки това стабилни алуминиеви
интериорни врати се препоръчват за изискания интериор.
• Интериорна врата ES 50 за стъклени преградни стени в офиси

Стоманени каси
Асортиментът стоманени каси на Hörmann предлага оптимални
решения за монтаж в масивни и фахверкови стени. Като каса
на врата, прозорец или проходен отвор със сегментирана,
полукръгла или остъклена арка или като комбинация със странична
част и оберлихт.
• Стоманена каса VarioFix от 2 части с монтаж на принципа
на дървената каса и регулиране на размерите на отвора
без забележими винтови съединения
• Каси за плъзгащи се врати от 1 и 2 части за стъклени и дървени
платна на врати като пестящо място решение
• Каса с минимална лицева повърхнина, както и вграден автомат
за врата и обков за съвременната интериорна архитектура

Вътрешни прозорци
Вътрешните остъкления могат да се използват като прозорци или
като елементи с височината на помещението, които осигуряват
повече светлина и по-добър визуален контакт.
• Разнообразни функции за индивидуални решения: шумоизолация
и топлоизолация, защита от излъчвания или противопожарна
защита клас G30, F30 и F90, както и предпазване от взлом
и стрелба и обезопасяване срещу падане на платното
• Вградени ролетни щори и жалузи за визуална защита, както
и за регулиране на светлината и климата в помещението
• Вътрешни прозорци VarioFix с регулируем декоративен фалц
без видим кант за колебания в стената до 20 мм
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Противопожарни елементи от стомана / благородна стомана
Най-широкият асортимент противопожарни елементи в Европа
за индивидуални решения
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T30

T60

T90

RS

dB

RC

MZ

Мултифункционални врати
Стоманените пожароустойчиви врати OD се конструират
в съответствие с европейските изисквания в областта на
противопожарната защита и са ориентирани към продуктовата
норма EN 16034, както и сертифицирани съгласно DIN 4102
и EN 1634.
• Залепено по цялата си площ платно с трайно равнинна
повърхност за особено голяма стабилност и здравина на крилото
• Модел с тънък и с дебел фалц, както и платно без фалц
за абсолютно хармонична визия на вратата
• Универсална ъглова каса за лесен и гъвкав монтаж във всички
видове стени

T30

T90

RS

dB

RC

MZ

Врати от стомана и благородна стомана
Веднага забелязващ се признак на пожароустойчивите
и димозащитни врати STS / STU е равнинното, залепено по цялата
си площ платно и съосната, елегантна визия на вратата със 100 %
идентична визия при класовете T30, T90 и функцията димозащита.
• Еквивалентна конструкция на вратата при T30, T90 и димозащита
с универсална дебелина на платното от 62 мм
• Модел от благородна стомана във вариант V2 A и V4 A
за приложение в хранително-вкусовата или фармацевтичната
индустрия
• Каси DryTec с поставена в завода минерална вата за бърз
и чист монтаж без измазване

T30

T90

RS

dB

RC

MZ

Плъзгащи се врати от стомана
и благородна стомана
Пожароустойчивите и димозащитни плъзгащи се врати на Hörmann
се предлагат като еднокрили и двукрили или във варианта
телескопична пожароустойчива плъзгаща се врата и отделят една
от друга големи противопожарни зони.
• Модерна визия на вратата, постигната чрез патентован
V-образен жлеб при свързването на елемента без видими
винтови съединения
• Бързо отваряне и затваряне в ежедневието благодарение
на комфортни решения за задвижване
• Вградена врата без праг, допусната също и при плъзгащи
се врати с димозащита
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Изцяло остъклени елементи с тръбна рамка

Голямо остъкление за изготвяне на индивидуални концепции
за безопасност и противопожарна защита
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T30

T60

T90

RS

dB

RC

Алуминиеви пожароустойчиви елементи
Пожароустойчивите и димозащитни врати и остъкления
Hörmann от алуминий убеждават със 100 % идентична визия
при удовлетворяване на различни изисквания например
по отношение на противопожарната защита.
• В класовете на пожароустойчивост T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90
с димозащита, както и предлагана като опция шумоизолация
и защита срещу взлом
• Алуминиеви пожароустойчиви врати T30 за приложение
във външни стени с общо строително одобрение
• Ексклузивна каса без лицева повърхнина за пожароустойчиви
и димозащитни врати T30 без видима лицева повърхнина
на касата от страната на пантите за елегантна визия на вратата

T30

RS

dB

RC

Пожароустойчиви елементи от стомана
S-Line и N-Line
Hörmann предлага двете системи като пожароустойчиви
и димозащитни врати с идентична визия и клас T30 / F30.
Те се характеризират с идентична визия на вратата в рамките
на съответната система. Функциите като пожароустойчивост,
димозащита и шумоизолация, както и безопасност клас RC 2
позволяват разработването на индивидуални концепции
за безопасност и противопожарна защита.
• Система S-Line с филигранни, тесни профили за висококачествена
визия на вратата и по-голяма ширина на отвора за преминаване
• Система N-Line със здрави профили за по-големи натоварвания

F30

F90

RS

Системна стена F30 / F90
Системната стена предлага максимална противопожарна
защита при пропускане на светлината, без профили, които
да нарушават гледката.
• Комбинира се идеално с идентично изглеждащите алуминиеви
пожароустойчиви врати T30 и стоманените пожароустойчиви
врати T30 S-Line и N-Line
• Деликатна фуга между отделните стъкла
• Ъглови съединения без ъглова колона при алуминиевите
елементи T30
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Автоматично задвижвани врати

Пълен асортимент за входове без бариери
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Само при Hörmann

Само при Hörmann

Само при Hörmann

Автоматична плъзгаща
се врата T30

Комбинация от плъзгащи
се врати за маршрути
за евакуация

Комбинация от плъзгаща
се врата и защитно
оборудване RC 2

T30
Автоматични плъзгащи се врати
Автоматичните плъзгащи се врати комбинират комфорт
и прозрачност. Те се отварят надеждно и безопасно във всяка
ситуация и намират приложение в строителството без бариери.
• Автоматична плъзгаща се врата AD100 с тесни профили или
във варианта AD 100 Thermo с профили с прекъснат термомост
• САМО ПРИ HÖRMANN: Автоматична плъзгаща се врата T30
за изисквания по отношение на противопожарната защита
и димозащитата

T30

T90

Комбинация от плъзгащи се врати
за маршрути за евакуация
Комбинацията от автоматична плъзгаща се врата
и пожароустойчиви и димозащитни врати е допустимо решение,
включващо плъзгащи се врати в рамките на маршрути за евакуация
с изисквания по отношение на противопожарната защита.
• Комфортно, безбариерно протичане на ежедневните работни
процеси с автоматична плъзгаща се врата
• Надеждно заключване за през нощта с противопожарната врата
T90 / T30 с предлагано като опция защитно оборудване RC 2

RC
Комбинация от плъзгаща се врата и защитно
оборудване RC 2
Тази комбинация от плъзгаща се врата и ролетна решетка
е особено подходяща за затваряне на магазини и покрива всички
изисквания за комфортно преминаване през деня, за маршрут
за евакуация, както и за сигурно заключване за през нощта.
• Тествана и одобрена комбинация от защитно оборудване RC 2
при затворена врата и затворена решетка
• Комфортно протичане на ежедневните работни процеси
с автоматична плъзгаща се врата

T30

T60

T90

RS

dB

RC

Автоматични еднокрили и двукрили врати
Автоматичните еднокрили и двукрили врати Hörmann позволяват
безбариерно преминаване и са универсално приложими.
• Изцяло съгласувана система от врата и задвижване
от един производител
• Задвижване HDO 200 / 300 за мултифункционални врати,
пожароустойчиви врати от стомана и благородна стомана,
както и пожароустойчиви елементи с тръбна рамка
• Задвижване PortaMatic за интериорни врати и врати
на офиси без изискване за противопожарна защита
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Асортимент на продуктите Hörmann

Всичко от един производител: за строителството на Вашия обект
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По-бързо обслужване при изпитването,
техническата поддръжка и ремонта
Благодарение на широкомащабната
ни обслужваща мрежа, ние винаги
сме близо до Вас и на разположение
по всяко време.

Секционни врати

Ролетни врати и решетки

Бързо движещи се врати

Товаро-разтоварна техника

Плъзгащи се врати от стомана
и благородна стомана

Мултифункционални врати
от стомана и алуминий

Врати от стомана
и благородна стомана

Стоманени каси
с висококачествени дървени
врати на Schörghuber
Изцяло остъклени елементи
с тръбна рамка

Автоматични плъзгащи се врати

Вътрешни прозорци

Врати за общи гаражи

Системи за контрол на достъпа
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Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, САЩ

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann

ГАРАЖНИ BРАТИ

предлага всички важни конструктивни елементи от един производител.

АВТОМАТИКА

Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за
пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както

TOВАРO – РАЗТОВАРНА
ТЕХНИКА

и присъствието ни в САЩ и Азия, Hörmann е Вашият силен международен

ВРАTИ

партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

КАСИ
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Hörmann KG Amshausen, Германия

www.hoermann.com

Hörmann: Кaчество без компромиси

