
Výrobky pre bytovú výstavbu
Garážové brány, pohony, domové dvere, oceľové dvere, dvere do obytného priestoru
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Vlastný vývoj výrobkov

Rastúce a meniace sa požiadavky na funkčnosť 
a bezpečnosť vyžadujú práve pri pohyblivých konštrukčných 
prvkoch, ako sú brány a dvere, neustále inovácie 
a zdokonaľovanie v oblasti konštrukcie a vybavenia. V tejto 
oblasti naše kvalifikované vývojárske tímy neustále 
potvrdzujú svoju odbornú kompetenciu.

Výroba na najvyššej úrovni

Spoločnosť Hörmann vsádza na modernú výrobnú techniku 
vo vysoko špecializovaných výrobných závodoch. 
Počítačom riadené spracovanie garantuje rozmerovo presné 
prvky s dokonalým umiestnením všetkých kovaní 
a funkčných prvkov.

Značková kvalita Hörmann
Pre maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť
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Kompletné služby

Od firmy Hörmann môžete očakávať nielen top výrobky, 
ale aj prvotriedne služby pred kúpou a po nej. Na to je 
určený autorizovaný odborný predaj Hörmann, ktorý Vám 
ponúka kompetentné a priateľské poradenstvo, korektnú 
demontáž starých brán a dverí, ako aj starostlivé zameranie 
s remeselnícky perfektnou, rýchlou a čistou montážou.

Pohľad do budúcnosti

Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom. Preto podnik 
pokrýva svoju spotrebu energie na 100 % z ekologického 
prúdu. Zároveň sa vďaka zavedeniu inteligentného a 
certifikovaného systému manažmentu energií každý rok 
ušetrí mnoho ton CO², ktoré sa tak nedostanú do ovzdušia. 
Spoločnosť Hörmann okrem toho ponúka výrobky pre 
ekologicky udržateľnú výstavbu.

Ako vedúci výrobca brán, dverí, zárubní a 

pohonov v Európe sme povinní udržiavať 

vysokú kvalitu výrobkov a služieb. 

Na medzinárodnom trhu tým nastavujeme 

štandardy.

Vysoko špecializované závody vyvíjajú a 

vyrábajú stavebné prvky, ktoré sa vyznačujú 

kvalitou, funkčnou bezpečnosťou a dlhou 

životnosťou.

Svojou prítomnosťou v najdôležitejších 

medzinárodných hospodárskych regiónoch 

sme silným partnerom orientujúcim sa na 

budúcnosť v oblasti bytovej výstavby.

Dôverujte lídrovi na trhu

Hörmann je európskou jednotkou s viac ako 

20 miliónmi predaných brán a pohonov
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Garážové brány
Deň čo deň viac komfortu a bezpečnosti
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Sekcionálne garážové 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 odstupy prelisov a neviditeľné lamelové prechody pri 
bránach s prelisom

• NOVINKA: LPU 67 Thermo s excelentnou tepelnou izoláciou vďaka 
termicky oddeleným lamelám

Výklopné brány Berry

Táto klasika medzi garážovými bránami ponúka už od roku 1952 
vynikajúci pomer cena – výkon.

• veľký výber z viac ako 20 motívov brán

• používateľsky prívetivé otváranie a zatváranie

• LEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti zodvihnutiu 
vďaka jedinečnému blokovaniu prostredníctvom otočnej západky

Garážová rolovacia brána RollMatic

Garážová stropná rolovacia brána RollMatic OD

Garážové rolovacie brány RollMatic sa otvárajú zvislo a nezaberajú 
takmer žiadne miesto pred garážou a v garáži.

• garážová rolovacia brána RollMatic pre voľnú oblasť stropu, ktorú je 
možné použiť 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 bránach na šetrenie 
mechaniky pohonu pre dlhú životnosť

Do boku posuvné sekcionálne brány

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 HörmannLen u firmy Hörmann

Výklopné brány Berry 

s blokovaním s otočnou 

západkou

Sekcionálne garážové 

brány s plastovou pätkou 

zárubne
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Pohony dverí a brán
Prémiová kvalita od špecialistu na pohony
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Pohony garážových brán

Pohony garážových brán Hörmann s rádiovým systémom BiSecur 
poskytujú komfort a bezpečnosť.

• až o 50 % vyššia rýchlosť otvárania s pohonom SupraMatic

• LEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka 
mechanickej poistke proti výškovému posunu v koľajnici pohonu, 
ktorá je účinná aj pri výpadku prúdu

• bezpečné zastavenie brány pri neočakávaných prekážkach vďaka 
spoľahlivej vypínacej automatike

Pohony vjazdových brán

Program pohonov vjazdových brán Hörmann s rádiovým systémom 
BiSecur zahŕňa pohony otváravých brán s úzkym dizajnom, ako aj 
kompaktné pohony posuvných brán.

• spoľahlivá vypínacia automatika pre bezpečnú prevádzku brány 
v každej fáze otvárania a zatvárania

• pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie pre príjemne tichý a bezpečný 
chod brány

• odskúšané a certifikované prevádzkové sily pre jednoduchú montáž 
pre najbežnejšie rozmery brán a montážne situácie

Pohony domových dverí

Hliníkové domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon je možné 
voliteľne vybaviť pohonom dverí EC-Turn. Takto si uľahčíte Váš všedný 
deň tým, že budete môcť jednoducho a komfortne otvárať a zatvárať 
Vaše domové dvere prostredníctvom ručného vysielača, kódovacieho 
spínača alebo pomocou čítačky odtlačkov prstov.

• elegantne integrovaný 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

Pohony vnútorných dverí

Pomocou pohonu dverí Hörmann PortaMatic otvoríte a zatvoríte Vaše 
drevené alebo oceľové 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.

• jednoduchá montáž pripojením do zásuvky

• minimálna spotreba prúdu a až o 25 % výhodnejšie ako porovnateľné 
pohony dverí

• pohyby dverí iba s veľmi nízkou silou pre vysokú mieru bezpečnosti 
a spoľahlivé zastavenie pri prekážkach

Hörmann BiSecur: moderný rádiový systém pre 

pohony brán a dverí, svetlo a iné (ďalšie 

informácie na strane 9)

Len u firmy Hörmann

Pohony garážových brán 

s mechanickým zabezpečením proti 

vypáčeniu v koľajnici pohonu
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Príslušenstvo pohonov
Vybavenie pre Váš komfort
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Mobilné príslušenstvo

Obsluhujte Vašu garážovú a vjazdovú bránu pohodlne a komfortne. 
S našimi elegantnými ručnými vysielačmi otvoríte napríklad Vašu bránu 
pohodlne z auta tak, ako ste zvyknutí pri Vašom televízore.

• exkluzívny ručný vysielač s vysoko lesklým alebo štruktúrovaným 
povrchom v čiernej alebo bielej farbe, a tiež v mnohých farbách 
a dekoroch

• praktický ručný vysielač na zasunutie do zapaľovača cigariet vo 
vozidle

• dizajnový ručný vysielač vo vyhotovení ušľachtilý chróm alebo hliník

Pevné príslušenstvo pre vonkajšiu oblasť

Pevné ovládacie prvky umiestnite pred garáž alebo do garáže: bránu 
môžete otvoriť prostredníctvom kľúča, transpondéra, číselného kódu 
alebo odtlačku prsta.

• ovládacie prvky s rádiovou technikou na montáž bez kábla

• nový elegantný kódovací spínač s dotykovou plochou citlivou 
na dotyk

• kľúčový spínač vo vyhotovení pod omietku a na omietku

Pevné príslušenstvo pre vnútornú oblasť

Nové rádiové vnútorné spínače a prijímače pre zásuvky okúzľujú 
exkluzívnym dizajnom s jasnými tvarmi a harmonicky zaoblenými 
rohmi.

• montáž bez kábla prostredníctvom rádiovej techniky BiSecur

• rádiový prijímač pre zásuvky na zapnutie a vypnutie elektrických 
zariadení alebo svetiel

• hygienické, bezkontaktné ovládanie dverí pomocou radarového 
spínača

Rádiový systém BiSecur

Obojsmerný rádiový systém BiSecur sa považuje za techniku 
orientovanú na budúcnosť na komfortnú a bezpečnú obsluhu 
garážových a vjazdových brán, pohonov dverí, svetla a pod.

• extrémne bezpečný proces kódovania vyvinutý spoločnosťou 
Hörmann

• komfortná kontrola pozície brány alebo stavu zamknutia dverí

• obsluha z celého sveta pomocou smartfónu oder tabletu 
prostredníctvom aplikácie BiSecur a gateway

Len u firmy Hörmann

Rádiový systém BiSecur
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Domové a vstupné dvere
Najlepší výber pre Váš domov
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Domové a vstupné dvere

Tieto cenovo výhodné oceľové / hliníkové dvere Vám ponúkame so 
sériovým viacnásobným blokovaním, bezpečnostným vybavením 
brániacim 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 do cca 0,87 W/ (m²·K)

• Thermo46 so sériovým viacnásobným blokovaním a dobrou tepelnou 
izoláciou s hodnotou UD do cca 1,1 W/ (m²·K)

• voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2

Dizajnové domové dvere a garážové brány

Štýlové kombinácie brány a dverí, dizajnové prvky z ušľachtilej ocele 
alebo skla pre modernú architektúru: vďaka mnohým variantom 
stvárnenia so štýlovo upravenými prvkami sa tieto dizajnové brány 
stávajú predovšetkým v kombinácii s dizajnovými domovými dverami 
atraktívnou pastvou pre oči a výrazom vysokých nárokov.

• zladené motívy domových dverí a brán s elegantným rámom 
z ušľachtilej ocele

• viac svetla v garáži vďaka motívom s preskleniami

• individuálne usporiadanie dizajnových prvkov na garážových bránach

Hliníkové domové dvere

Hörmann je perfektným výberom pre mimoriadne domové dvere. 
Vysoko kvalitný a absolútne tvarovo stabilný materiál hliník sa 
nerozpadáva a nemusí sa nikdy natierať.

• LEN U FIRMY HÖRMANN; ThermoCarbon so sériovým 
bezpečnostným vybavením RC 3 (voliteľne s RC 4) a s vynikajúcou 
tepelnou izoláciou s hodnotou UD do cca 0,47 W/ (m²·K)

• LEN U FIRMY HÖRMANN; ThermoSafe so sériovým bezpečnostným 
vybavením RC 3 a veľmi vysokou tepelnou izoláciou s hodnotou  
UD do cca 0,8 W/ (m²·K)

• LEN U FIRMY HÖRMANN: prísľub bezpečnosti na 10 rokov

Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

Sériovo pri domových dverách 
ThermoSafe a ThermoCarbon

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnosť

Len u firmy Hörmann Len u firmy Hörmann
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Dvere pre Váš dom
Kvalita od pivnice až po podkrovie
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Bezpečnostné dvere

Pre vchody do pivníc, vedľajšie budovy alebo garáže odporúčame 
bezpečnostné dvere KSI / KSI Thermo s bezpečnostným vybavením.

• bezpečnostné vybavenie RC 2 brániace vlámaniu a iné 
s viacnásobným blokovaním a s bezpečnostnými čapmi

• KSI Thermo46 s termicky oddeleným krídlom dverí a najlepšou 
tepelnou izoláciou s hodnotou UD do 1,1 W/ (m²·K)

• až o 30 % lepšia tepelná izolácia pri KSI Thermo46 v porovnaní 
s bežnými  bezpečnostnými dverami

Protipožiarne dvere

Profitujte z vysokej kompetencie Hörmann vo veciach protipožiarnej 
ochrany: pre dvere v pivničných kotolniach alebo v priestore s nádržou 
na olej – ale aj pri spojení garáže s obytnou oblasťou.

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

• protipožiarne dvere H3D pre prechod z garáže do domu

• bezpečnostné a protipožiarne dvere WAT v rôznych farbách 
a povrchových úpravách v dekore v spojení garáže s obytnou časťou

Viacúčelové dvere

Viacúčelové dvere musia vydržať veľa a to po mnoho rokov. Viac ako 
štyri desaťročia osvedčené viacúčelové dvere Hörmann sú stabilné, 
pevné a odolné voči poveternostným vplyvom.

• až o 49 % lepšia tepelná izolácia* pri MZ Thermo65 s hodnotou UD  
do 0,87 W/ (m²·K)

• presklenia pre viac denného svetla vo vnútornom priestore

• individuálny vzhľad prostredníctvom mnohých farieb a dekorov

Oceľové vnútorné dvere

Vnútorné dvere ZK z ocele sú mimoriadne robustné, tvarovo stále a 
mimoriadne odolné. Dvere sa hodia pre pivničné priestory, detské izby 
alebo ako vstup do vybudovaného podkrovia.

• pevné krídlo dverí s celoplošne zlepenou voštinovou vložkou

• individuálny vzhľad priestoru prostredníctvom mnohých farieb 
a dekorov

• viac svetla vďaka preskleniam

* až o 49 % lepšia tepelná izolácia pri MZ Thermo65 v porovnaní 

s bežnými viacúčelovými  dverami

Až o

lepšia 

tepelná izolácia

49 %*
Komfortné otváranie a zatváranie pomocou pohonu 

dverí PortaMatic
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Dvere do obytného priestoru
Objavte novú útulnosť priestorov
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Drevené vnútorné dvere

S drevenými vnútornými dverami Hörmann sa rozhodnete doslova pre 
„dvere na celý život“. Pretože naše nekompromisné zabezpečenie 
kvality Vám zaručuje výrobok s dlhou životnosťou.

• 3-násobné priestorové koncepty prostredníctvom dverí ConceptLine 
vo vysoko hodnotných povrchových úpravách Ultramatná, Gloss 
(vysokolesklá) a Bridlica

• povrchová úprava Duradecor s odolnosťou voči nárazu lepšou až 
o 48 % ako priemer testovaných povrchových úprav CPL od iných 
výrobcov

• ochrana hrán 4Protect pri dverách s povrchovou úpravou Duradecor 
vo farbe biely lak, svetlo sivá alebo antracit pre každodenné vysoké 
zaťaženia

Oceľové zárubne

Oceľové zárubne Hörmann sú mimoriadne robustné a vykazujú dlhú 
životnosť. Žiarovo pozinkovaný povrch so základnou práškovou 
povrchovou úpravou je možné individuálne nalakovať a tak ho 
perfektne prispôsobiť vzhľadu použitých oceľových  
alebo drevených dverí.

• 2-vrstvová oceľová zárubňa VarioFix s obojstranným 55 mm lemom 
(vzhľadovo rovnaká s drevenými vnútornými dverami) a 
s prestavením hrúbky ostenia na vyrovnanie tolerancií stien 
do 20 mm

• 1-krídlové a 2-krídlové zárubne posuvných dverí pre krídla dverí zo 
skla a dreva ako riešenie s úsporou miesta

• zárubňa s úzkym lemom a s integrovanými zatváračmi dverí pre 
modernú architektúru interiérov

Celopresklené dvere

Sklenené dvere sú nielen ušľachtilé a elegantné, ale stvárňujú Váš 
domov ako otvorený a priateľský. Celoplošne presklené dvere okrem 
toho prepožičiavajú každému priestoru nezameniteľné vyžarovanie.

• veľa motívov s nano povrchovou úpravou pre menej odtlačkov prstov

• vzhľadovo rovnaké motívy k dreveným vnútorným dverám Hörmann

• vysoko hodnotné zušľachtenie povrchovej úpravy pre individuálne 
pôsobenie svetla

Komfortné otváranie a zatváranie  

pomocou pohonu dverí PortaMatic

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU
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Brány a dvere pre domy pre viac rodín
Hospodárne kompletné riešenie s mnohými možnosťami stvárnenia
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Brány pre podzemné garáže

Z dôvodu neustále stúpajúcej potreby priestorov na parkovanie 
v mestách a v aglomeračných centrách vzrastá 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

Dvere do bytu

Protipožiarne / bezpečnostné dvere pre vstupy do bytov domov pre 
viac rodín poskytujú obyvateľom pocit bezpečia

• protipožiarne / bezpečnostné dvere WAT 40 s robustným krídlom 
dverí z ocele

• dvere do bytu z dreva s veľkým výberom dekorov, ktoré sú vzhľadovo 
rovnaké s mnohými dverami do obytného priestoru Hörmann

Domové dvere s poštovými schránkami

Aj pri dome pre viac rodín je vstupná oblasť vývesným štítom. Preto 
Vám spoločnosť Hörmann ponúka pre atraktívny vzhľad množstvo 
individuálnych možností stvárnenia. Na požiadanie je možné domové 
dvere kombinovať s bočnými dielmi, nadsvetlíkmi a poštovými 
schránkami.

• vysoká tepelná izolácia s hodnotou UD do cca 1,3 W/ (m²·K)

• vrátane presklených motívov dverí

• poštové schránky a medzery na listy s tlačidlom zvončeka, 
svetla a komunikačným zariadením
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Zažite kvalitu Hörmann 

pri novostavbe  

a modernizácii

So spoločnosťou Hörmann môžete  

vždy dokonale plánovať. Starostlivo 

vzájomne zladené riešenia Vám ponúkajú 

v každej oblasti špičkové výrobky  

s vysokou funkčnosťou.

• Garážové brány  

Optimálne zladené s Vaším osobným architektonickým 

štýlom: výklopné alebo sekcionálne brány z ocele  

alebo dreva.

• Pohony brán / pohony dverí  

Vychutnajte si vysoký komfort a zabezpečenie proti 

vlámaniu s pohonmi garážových a vjazdových brán 

Hörmann. S pohonmi dverí Hörmann môžete z tohto 

komfortu profitovať aj vo Vašich obytných priestoroch.

• Domové dvere  

Pre každú potrebu a požiadavku nájdete v našom  

rozsiahlom programe domových dverí motív podľa 

Vášho želania.

• Interiérové dvere  

Vysokohodnotné drevené vnútorné dvere  

a celopresklené dvere poskytujú Vášmu domovu  

osobitú útulnosť a harmonicky zapadnú do celkového 

vzhľadu Vašich miestností.

• Oceľové dvere  

Solídne dvere pre všetky priestory Vášho domu,  

od pivnice až po podkrovie.

• Zárubne  

Vyberte si z komplexného programu pre novostavbu,  

výstavbu a modernizáciu.

Garážové brány a pohony brán

Interiérové dvere a pohony dverí

Oceľové dvere
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina  

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané  

sú vo vysokošpecializovaných závodoch, podľa najnovšieho  

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi  

výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou  

v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Vaším významným partnerom  

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Partner slovenského futbalu
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