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Zobrazené brány sú !iasto!ne vybavené atypick"m vybavením a#nezodpovedajú  
v$dy %tandardnému vybaveniu.

Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov t"kajúcich sa tla!e  
farebne záväzné.

Chránené autorsk"m právom. Dotla!, aj v skrátenej podobe, iba s na%ím povolením. 
Zmeny vyhradené.

 & Sekcionálna gará$ová brána, prelis L v antracitovej sivej RAL#7016 s pohonom 
gará$ovej brány SupraMatic a s pohonom posuvnej brány LineaMatic
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Made in Germany

D O B R É  D Ô V O D Y  P R E  H Ö R M A N N

V%etky podstatné komponenty brán a pohonov  
sa vyvíjajú a vyrábajú v samotnej firme Hörmann, 
sú navzájom stopercentne zosúladené  
a ich bezpe!nos( je preskú!aná a"certifikovaná 
nezávisl"mi a uznávan"mi in%titútmi. Sú vyrobené 
v Nemecku v#súlade so#systémom riadenia  
kvality pod'a normy DIN#ISO#9001 a sp)*ajú  
v%etky po$iadavky Európskej normy#13241-1. 
Okrem toho na%i vysokokvalifikovaní zamestnanci 
intenzívne pracujú na nov"ch v"robkoch, 
na#neustálom +al%om v"voji a vylep%ovaní  
detailov. Tak vznikajú patenty a tie$ popredná 
pozícia na trhu.

1Zna!ková kvalita 
z"Nemecka

„Dobré meno  
si musíte zaslú# i$ 
prácou.“ August Hörmann

Celkom pod%a predstáv zakladate%a 
firmy je dnes zna!ka Hörmann 
skuto!n&m prís%ubom kvality. Rodinn& 
podnik s viac ako 80-ro!n&mi 
skúsenos$ami v oblasti v&roby brán  
a pohonov a s viac ako 20 miliónmi 
predan&ch brán a pohonov sa stal 
európskou jednotkou. To vám dáva 
dobr& pocit pri"kúpe pohonu Hörmann.
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Dlhodobé testy v#reálnych podmienkach 
prispievajú k#technicky vyzret"m sériov"m 
v"robkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu 
a#v+aka vynikajúcim technick"m rie%eniam, ako 
aj#nekompromisnému zabezpe!eniu kvality získate 
vo firme Hörmann 5-ro#nú záruku na"pohony 
gará$ov%ch a vjazdov%ch brán Hörmann.*

* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com

Spolo!nos( Hörmann napreduje s dobr"m 
príkladom. Preto podnik pokr%va svoju 
spotrebu energie na 100 % z ekologického 
prúdu. Spolu s inteligentn"m a certifikovan"m 
systémom mana$mentu energií, zásielkov"m 
predajom s neutrálnou hodnotou#CO,  
a recykláciou cenn"ch materiálov sa ro!ne 
u%etrí viac ako 40#000#ton#CO,. Spolo!nos( 
Hörmann okrem toho ponúka v"robky  
pre ekologicky udr$ate'nú v"stavbu.

2 3Pohony brán  
pre celé generácie

Poh%ad  
do budúcnosti
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Ein Unternehmen  
der ALBA Group* Quelle: Fraunhofer UMSICHT
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Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
hat im Jahr 2017 die folgenden Wertstoffe verwertet:

Stoffstrom

Stahl PE/PP/gemischte Kunststoffe Papier/Pappe/Karton
Elektroaltgeräte Leichtverpackungen Holz

Durch das Recycling dieser Stoffströme wurden rechnerisch
14.354 Tonnen Ressourcen und

zusätzlich 2.009 Tonnen Treibhausgase eingespart.*

Wir danken im Namen von Umwelt- und Klimaschutz! 
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Markus Müller-Drexel 
Geschäftsführer 

ppa. Frank Kurrat 
Geschäftsbereichsleiter 

#IS_A3_D_Sammel_0.indd   2 08.08.2018   11:48:35
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Len u firmy Hörmann

Obojsmern" rádiov" systém BiSecur sa pova$uje 
za technológiu orientovanú na budúcnos&  
na komfortnú a bezpe!nú obsluhu gará$ov"ch 
a vjazdov"ch brán, pohonov dverí, svetla  
a pod. Tento extrémne bezpe!n" systém 
kódovania BiSecur vyvinut" firmou Hörmann  
so stabiln"m a bezporuchov"m dosahom  
vám poskytne istotu, $e $iadna cudzia osoba 
nedoká$e skopírova( vá% rádiov" signál. Systém 
bol otestovan" a certifikovan" bezpe!nostn"mi 
expertmi z univerzity Ruhr-Universität Bochum.

Pozrite si krátky film „BiSecur#– rádiov" systém  
s certifikovanou bezpe!nos(ou“ na:  
www.hoermann.com/videos

V!etky pohony, prijíma#e a ovládacie prvky 
BiSecur sú 100 % kompatibilné. S ru!n"m 
vysiela!om alebo napr. rádiov"m kódovacím 
tla!idlov"m ovláda!om pohodlne otvoríte okrem 
svojej gará$ovej brány aj vjazdovú bránu vybavenú 
pohonom Hörmann, pohony dverí alebo +al%ie 
zariadenia s prijíma!mi BiSecur.
S novou aplikáciou Hörmann BlueSecur mô$ete 
ovláda& svoju gará$ovú alebo vjazdovú bránu 
cez Bluetooth* pohodlne pomocou smartfónu. 
Okrem toho mô$u by( +al%ie pou$ívate'ské 
oprávnenia** natrvalo alebo do!asne prenesené  
do in"ch smartfónov, tak bude ma( ka$d" !len 
rodiny svoj otvára! brány a dverí v$dy so sebou.

* v spojení s extern"m Bluetooth prijíma!om od Hörmann
** mô$e sa vy$adova( pri nákupoch v rámci aplikácií

Rádiov& systém BiSecur 
s"certifikovanou 
bezpe!nos$ou

Perfektne zladené  
a 100 % kompatibilné

D O B R É  D Ô V O D Y  P R E  H Ö R M A N N

4 5
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6 7Komfortná kontrola 
pozície brány

Ocenen&  
dizajn

U$ nikdy viac nemusíte vo"vetre a ne#ase 
stá& pred dverami, aby ste skontrolovali,  
!i je brána zatvorená. Po stla!ení tla!idla 
zobrazí farba LED na ru!nom vysiela!i  
HS#5#BS alebo na vnútornom tla!idlovom 
ovláda!i FIT#5#BS pozíciu brány. Na#po$iadanie 
sa brána zatvorí +al%ím stla!ením tla!idla***. 
Pohodlnej%ie a bezpe!nej%ie sa u$ brána  
ani nedá ovláda(.

*** Pri obsluhe bez v"h'adu na bránu je potrebná dodato!ná 
svetelná závora.

Pri exkluzívnych ru#n%ch vysiela#och 
BiSecur okúzli nielen dizajn v !iernej alebo  
v bielej farbe, ale aj elegantn" tvar, ktor"  
sa mimoriadne príjemne dr$í v ruke.

Ru!né vysiela!e Hörmann BiSecur s volite'n"m 
vysokoleskl"m povrchom so vzh'adom klavírneho 
laku boli ocenené renomovanou cenou reddot 
design award za svoj exkluzívny vzh'ad.

Pozrite si krátky film „Bezpe!ne, komfortne, 
exkluzívne#– rádiov" systém Hörmann BiSecur“ na: 
www.hoermann.com/videos

Vyobrazenie hore: ru!n" vysiela! HS#5#BS so#stanicou ru!ného 
vysiela!a (volite'ne)
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Získajte mnohé v&hody

Pohony Hörmann sa vyzna!ujú vydarenou 
kombináciou kvality, bezpe!nosti  
a inteligentnej techniky: patentovan& pohon 
s"vedením po ko%ajnici zaru!uje stabiln&  
a pokojn& chod brány; pozvo%n& rozbeh  
a jemné zastavenie zvy'ujú #ivotnos$ va'ej 
brány. Osved!ené bezpe!nostné funkcie 
vytvárajú ve%mi dobr& pocit: blokovanie 
zais$ujúce sa pri zatváraní s$a#uje zodvihnutie 
va'ej brány; vypínacia automatika ihne( 
zastaví prevádzku brány pri preká#kach. 
Praktické prídavné funkcie zdokona%ujú 
komfort: gará# mô#ete vetra$ pomocou druhej 
v&'ky otvorenia bez toho, aby ste bránu 
museli kompletne otvori$. A pre gará#e  
bez elektrickej prípojky je k dispozícii 
v&konn& akumulátor ProMatic s"volite%n&m 
solárnym panelom.

P O H O N Y  G A R Á ' O V ( C H  B R Á N
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Len u firmy Hörmann

P O H O N Y  G A R Á ' O V ( C H  B R Á N  –  D O B R É  D Ô V O D Y  P R E  H Ö R M A N N

Spo)ahlivá vypínacia automatika bezpe#ne 
zastaví bránu pri neo#akávan%ch preká$kach. 
Pre e%te vä!%iu ochranu a bezpe!nos( 
odporú!ame montá$ bezkontaktne fungujúcej 
svetelnej závory. Pri pohone Hörmann 
SupraMatic#P je sú!as(ou dodávky.

Prostredníctvom pozvo)ného rozbehu  
a jemného zastavenia sa brána otvára  
a zatvára plynulo a potichu. Fázy spustenia  
a zastavenia je mo$né individuálne nastavi(  
pre va%u gará$ovú bránu. To %etrí gará$ovú 
bránu a predl$uje jej $ivotnos(.

1 2Bezpe!né Spo%ahlivé

Zlodeji to majú s automatick%mi gará$ov%mi 
bránami Hörmann &a$ké: ak je brána 
zatvorená, zapadne poistka proti vypá#eniu 
automaticky do dorazu vodiacej ko)ajnice. 
Brána sa ihne+ pevne zablokuje a je chránená 
proti nadvihnutiu. Toto blokovanie funguje !isto 
mechanicky a je, v porovnaní s pohonmi in"ch 
v"robcov, ú!inné aj pri v"padku prúdu.

Pozrite si krátky film „Pohony gará$ov"ch  
brán#– upokojujúco bezpe!né“ na:  
www.hoermann.com/videos

mechanická poistka proti vypá!eniu  
v ko'ajnici pohonu
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Pohony gará$ov"ch brán Hörmann sú optimálne 
prispôsobené sekcionálnym gará$ov"m bránam 
Hörmann a sú testované a certifikované pod'a 
smerníc priemyselného zväzu TTZ „Zabránenie 
vlámaniu pre gará$ové brány“ nezávisl%mi 
skú!obn%mi in!titútmi.

3 4Turbo  
r&chle Certifikované

R"chlej%ie a bezpe!nej%ie bude presúvanie 
pomocou pohonu SupraMatic v spojení  
so sekcionálnou gará$ovou bránou Hörmann. 
znamená a$ o 50 % vy!!iu r%chlos& otvárania 
viac bezpe!nosti a menej stresu pri vjazdoch 
do#gará$í s intenzívnou premávkou.  
Porovnajte r"chlos( otvárania pohonu 
SupraMatic s#be$n"mi pohonmi.

Pozrite si krátky film „Pohon gará$ovej  
brány SupraMatic – duel:“ na:  
www.hoermann.com/videos
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superr!chle
OTVÁRANIE BRÁNY

P O H O N Y  G A R Á ' O V ( C H  B R Á N

SupraMatic,  
superr&chly pohon s mnoh&mi 
prídavn&mi funkciami

Toto spojenie r&chlosti a komfortu vás bude 
fascinova$. Va'a sekcionálna gará#ová brána  
sa otvára r&chlej'ie a vy mô#ete vojs$ do gará#e 
priamo z"ulice. U# nikdy sa nebudete chcie$ 
zriec$ komfortn&ch funkcií, ako dodato!ná  
v&'ka otvorenia, napr. kvôli vetraniu gará#e,  
a osvetlenia pohonu, ktoré je samostatne 
spínate%né prostredníctvom ru!ného  
vysiela!a. Kryt pohonu z le'teného hliníka  
okrem toho prepo#i!iava pohonu SupraMatic 
u'%achtil& vzh%ad.

Pohony gará$ov%ch brán SupraMatic"E SupraMatic"P

-pecifikácia
pre drevené brány  

a brány s#integrovan"mi 
dverami

Vybavenie Svetelná závora

Cykly za de* / hodinu 25 / 10 50 / 10

.a$ná a tla!ná sila 650#N 750#N

Maximálna sila 800#N 1000#N

Max. r"chlos( otvárania 22#cm/s 22#cm/s

Max. %írka brány 5500#mm 6000#mm

Max. plocha brány 13,75#m, 15#m,

* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com12



 Komfortná kontrola  
pozície brány

Pomocou sériového ru!ného  
vysiela!a HS#5#BS mô$ete kedyko'vek 
prekontrolova(, !i je gará$ová  
brána zatvorená.

 R"chle otváranie brány

V+aka r"chlosti otvárania sekcionálnych 
brán, ktorá je vy%%ia a$ o 50 %,  
sa dostanete r"chlej%ie z ulice  
do#svojej gará$e.

 Dodato!ná v"%ka otvárania

S individuálne nastavite'nou druhou 
v"%kou otvárania mô$ete gará$ vetra( 
bez toho, aby ste museli kompletne 
otvori( bránu. Vetranie je mo$né 
regulova( prostredníctvom nového, 
volite'ného sníma!a klímy. /al%ie 
informácie nájdete na stranách 46 / 47.

 Samostatne zapínate'né 
osvetlenie pohonu

Prostredníctvom ru!ného vysiela!a 
alebo volite'ného vnútorného tla!idlového 
ovláda!a IT#3b je mo$né jednotlivo 
zapína( a vypína( osvetlenie LED  
s triedou energetickej efektívnosti A++.

 Ve'mi 'ahké programovanie

V%etky funkcie pohonu je mo$né  
ve'mi jednoducho nastavi( zadaním 
dvojmiestneho !ísla.

 Vysoká bezpe!nos(

Svetelná závora EL#101 sériovo 
dodávaná pri pohone SupraMatic#P 
okam$ite rozpozná osoby a predmety. 
To je bezpe!nos(, ktorú ocenia  
najmä rodiny s de(mi.

Sériov" ru!n" vysiela! 
HS#5#BS %truktúrovan" 
povrch, !ierny
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P O H O N Y  G A R Á ' O V ( C H  B R Á N

ProMatic,  
cenovo v&hodn& vstup 
do"prémiovej kvality Hörmann

Pohony gará#ov&ch brán ProMatic sú vybavené 
osved!enou technikou Hörmann – ako v'etky 
prémiové pohony Hörmann. To zaru!uje 
spo%ahlivú funkciu za atraktívnu cenu.
Ani pri gará#ach bez prípojky elektrického prúdu 
sa nemusíte vzda$ komfortu pohonu. Umo#)uje 
to akumulátor ProMatic. Jeho preprava  
je jednoduchá a je ho mo#né mimoriadne 
prakticky nabi$ za pár hodín, prostredníctvom 
volite%ného solárneho modulu.

* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com

Pohony gará$ov%ch brán ProMatic ProMatic"akumulátor

-pecifikácia pre gará$e  
bez prípojky prúdu

Cykly za de* / hodinu 12 / 5 5 / 2

.a$ná a tla!ná sila 600#N 350#N

Maximálna sila 750#N 400#N

Max. r"chlos( otvárania 14#cm/s 13#cm/s

Max. %írka brány 5000#mm 3000#mm

Max. plocha brány 11,25#m, 8#m,
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Sériov" ru!n" vysiela! 
HSE#4#BS, %truktúrovan" 
povrch !ierny s plastov"mi 
krytkami

 Komfortná kontrola  
pozície brány

Pomocou volite'ného ru!ného  
vysiela!a HS#5#BS mô$ete kedyko'vek 
prekontrolova(, !i je gará$ová  
brána zatvorená (nie pri akumulátore 
ProMatic).

 Dodato!ná v"%ka otvárania

S individuálne nastavite'nou druhou 
v"%kou otvárania mô$ete gará$ vetra( 
bez toho, aby ste museli kompletne 
otvori( bránu (nie pri akumulátore 
ProMatic).

 Osvetlenie pohonu

Osvetlenie LED s triedou energetickej 
efektívnosti A++ svieti po!as  
chodu brány.

Akumulátor ProMatic

Ak nemáte v gará$i elektrickú prípojku, je pre vás ideálnym rie%ením 
akumulátor ProMatic. Pod'a po!tu ka$dodenn"ch cyklov brány 
mô$ete pomocou neho prevádzkova( pohon a$ nieko'ko t"$d*ov.  
Ak je akumulátor vybit", nabijete ho r"chlo prostredníctvom be$nej 
sie(ovej zásuvky, napr. cez noc. Mimoriadne komfortn": volite'n" 
solárny modul. Pomocou neho sa akumulátor opä( samo!inne nabije. 
/al%ie informácie nájdete na#strane#31.
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Sériovo
pri v!etk"ch
pohonoch

gará#ov"ch brán

mechanická poistka proti vypá!eniu v 
ko'ajnici pohonu

K O * A J N I C A  P O H O N U  G A R Á ' O V E J  B R Á N Y

Len u firmy Hörmann

Ve'mi plochá vodiaca ko'ajnica

S plochou vodiacou ko'ajnicou vysokou  
len 30#mm #sa pohony hodia pre ka$dú 
be$nú gará$ovú bránu a sú preto ideálne 
vhodné aj na dovybavenie.

Vnútorné núdzové odblokovanie

Pri v"padku prúdu otvoríte bránu pohodlne 
zvnútra .

Univerzálny uná%a! brány

Univerzálny uná%a! brány  je vhodn"  
pre v%etky v"klopné a sekcionálne brány 
be$né na trhu.

Bezúdr$bov" ozuben" pás

Tento aramidov"mi vláknami zosilnen" 
kevlarov" ozuben" pás #je mimoriadne 
odoln" vo!i roztrhnutiu a je nehlu!n". 
Premazanie alebo olejovanie nie je potrebné 
– dôle$itá v"hoda oproti re(azov"m  
a vretenov"m pohonom.

Automatické napínanie reme*a

Siln" pru$inov" mechanizmus  v$dy 
automaticky napína ozuben" pás a zabezpe!uje 
tak rovnomerne pokojn" chod.

Automatické blokovanie brány 
v#ko'ajnici pohonu

Ak sa gará$ová brána zatvorí, poistka proti 
vypá!eniu  zapadne automaticky  
do dorazu vodiacej ko'ajnice. Brána sa ihne+ 
pevne zablokuje a chráni proti nadvihnutiu. 
Toto sa realizuje !isto mechanicky a funguje 
tak aj bez napájania elektrick"m prúdom!

Pozrite si krátky film „Pohony gará$ov"ch  
brán#– upokojujúco bezpe!né“ na:  
www.hoermann.com/videos
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Jednoduchá montá$
Pri sekcionálnych bránach Hörmann do %írky 3000#mm je mo$né ko'ajnicu 
pohonu jednoducho namontova( na spojovací profil brány.

+peciálne kovanie pre otváravé krídlové brány
Volite'né kovanie svojou jednoduchou montá$ou zjednodu%uje  
aj dovybavenie.

Kompaktná jednotka

Vo firme Hörmann tvoria brána, pohon  
a ko'ajnica kompaktn", pevne spojen"  
celok. Dodato!né jednotky ovládania  
a vo'ne umiestnené pohyblivé spojovacie 
vedenia nie sú potrebné.

Jednoduchá in%talácia

Pohony Hörmann sa montujú jednoducho  
a r"chlo. Pomocou variabiln"ch závesov  
je mo$né vodiacu ko'ajnicu individuálne 
upevni(: bu+ na strop alebo priamo  
na zosilnen" spojovací profil sekcionálnej 
brány Hörmann (do %írky brány 3000#mm). 
Dodato!ná v"hoda: aj pri dlh"ch ko'ajniciach 
posta!uje iba jediné zavesenie.

Stredová montá$

V+aka stredovej montá$i ko'ajnice pohonu 
na krídle brány pôsobia (a$né sily na bránu 
rovnomerne. Nedochádza k sprie!eniu  
ani k opotrebovaniu, ako to b"va !asto 
pri#jednostranne nain%talovan"ch pohonoch.
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Vy'' í  komfort, vy'' ia 
kvalita, vy'' ia miera 
bezpe!nosti

A# s dia%kovo ovládan&m pohonom 
Hörmann bude prevádzka va'ej vjazdovej 
brány maximálne komfortná. V(aka 
pozvo%nému rozbehu a jemnému zastaveniu 
je chod brány v#dy pokojn& a rovnomern&. 
Rozpoznávanie preká#ok mimoriadne 
spo%ahlivo chráni osoby a predmety  
a dáva vám t&m pocit bezpe!ia. Praktické 
prídavné funkcie vytvárajú dokonal& 
komfort: napríklad funkcia automatického 
zatvorenia, ktorá zatvorí bránu po uplynutí 
stanoveného !asu* alebo mo#nos$ iba 
!iasto!ného otvorenia brány ako prechod 
pre osoby. Pohony RotaMatic, VersaMatic 
a LineaMatic sú dostupné aj vo variante 
Akku-Solar.

* Pre túto funkciu je potrebná volite'ná svetelná závora.

P O H O N Y  V J A Z D O V ( C H  B R Á N
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P O H O N Y  V J A Z D O V ( C H  B R Á N  –  D O B R É  D Ô V O D Y  P R E  H Ö R M A N N

Pohony vjazdov%ch brán Hörmann sa starajú 
prostredníctvom pozvo)ného rozbehu  
a jemného zastavenia o príjemne tich%  
a bezpe#n% chod brány. Brána sa pri otváraní 
rozbieha plynulo a pri zatváraní sa pozvo'ne 
brzdí. To chráni nielen bránu a pohon –  
ale aj nervy susedov.

Prostredníctvom vypínacej automatiky  
sú pohony vjazdov"ch brán Hörmann spo'ahlivo 
zabezpe!ené v ka$dej fáze otvárania a zatvárania. 
Brána sa tak ihne, zastaví pri náhlych 
preká$kach. Dodato!nú bezpe!nos(  
ponúkajú svetelné závory, ktoré bezdotykovo 
rozpoznajú osoby a predmety. Tieto je mo$né 
jednoducho a#elegantne integrova( do nov"ch 
bezpe!nostn"ch stojacich st)pov (pozri 
stranu#43) a umiestni( ich v#priestore vjazdu. 
Svetelné závory slú$ia na#zabezpe!enie oblasti 
pohybu otváravej, resp. posuvnej brány.

1 2Bezpe!né Spo%ahlivé
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Pohony vjazdov"ch brán Hörmann sú spo'ahlivé 
v ka$dej fáze otvárania a zatvárania. Prevádzkové 
sily sú overené a certifikované nezávisl%mi 
skú!obn%mi in!titútmi pod'a normy 
DIN#EN#13241-1 pre be$né ve'kosti brán  
a montá$ne situácie.

Aby pohony odolali mechanickému za(a$eniu, 
sú pohony vjazdov"ch brán Hörmann presved!ivo 
robustné a vysokokvalitné. Materiál odoln" 
vo!i poveternostn"m vplyvom a s dlhou 
$ivotnos(ou zaru!uje trvalú funkciu.  
Pre mimoriadne chladné regióny získate 
RotaMatic s integrovan"m ohrevom.

3 4Robustné Certifikované
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P O H O N Y  V J A Z D O V ( C H  B R Á N

RotaMatic"–  
't íhly"pohon s"elegantn&m 
vzh %adom

Pohon pre otváravú bránu RotaMatic od firmy 
Hörmann je v(aka svojmu modernému, 'tíhlemu 
dizajnu zladen& s va'ou atraktívnou otváravou 
bránou. Také príkladné ako vzh%ad sú aj funk!nos$ 
a bezpe!nos$. Ani bez priameho pripojenia  
na sie$ elektrického prúdu sa nemusíte vzda$ 
komfortu pohonu. Umo#)uje to solárny 
akumulátor RotaMatic.

Pohony otvárav%ch brán RotaMatic RotaMatic"P RotaMatic"PL RotaMatic Akku-Solar

Cykly za de* / hodinu 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

-írka krídla brány: max. 2500#mm 2500#mm 4000#mm 2500#mm

V"%ka krídla brány: max. 2000#mm 2000#mm 2000#mm 2000#mm

Hmotnos(: max. 220#kg 400#kg 400#kg 120#kg

* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com22



Sériov" ru!n" vysiela! 
HS#5#BS %truktúrovan" 
povrch, !ierny

Sériov" ru!n" vysiela! 
HSE#4#BS, %truktúrovan" 
povrch !ierny s plastov"mi 
krytkami

 Komfortná kontrola  
pozície brány

Pomocou sériového ru!ného vysiela!a 
HS#5#BS mô$ete kedyko'vek skontrolova(, 
!i je vjazdová brána otvorená alebo 
zatvorená (nie pri solárnom akumulátore 
RotaMatic).

 0iasto!né otvorenie

Pri 2-krídlov"ch bránach mô$e  
by( otvorené taktie$ iba jedno krídlo 
brány ako prechod pre osoby.

Solárny akumulátor RotaMatic

Ak sa v blízkosti vjazdovej brány nenachádza elektrická prípojka, 
potom je pre vás ideálnym rie%ením v"konn" solárny akumulátor 
RotaMatic. Akumulátor je bezpe!ne umiestnen" v uzamykate'nom 
skri*ovom rozvádza!i a nabíja sa samo!inne cez solárny modul.  
/al%ie informácie nájdete na#strane#31.
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P O H O N Y  V J A Z D O V ( C H  B R Á N

VersaMatic  
pre zvlá'tne montá#ne 
situácie

Pohon otváravej brány VersaMatic s"integrovan&m 
ovládaním je ideálnym rie'ením aj pre nezvy!ajné 
montá#ne situácie. Pohon sa hodí napríklad  
na montá# na ve%mi hlboké piliere brány; taktie# 
je mo#né variabilne zvoli$ montá#nu pozíciu  
a t&m ju optimálne prispôsobi$ príslu'nej situácii. 
K tomu nemusí by$ namontované samostatné 
ovládanie – to 'etrí miesto a !as. Okrem toho 
pohon VersaMatic presvied!a osved!enou 
technikou: jeho r&chlos$ je napríklad mo#né 
individuálne nastavi$; potom je mo#né  
pri v'etk&ch ve%kostiach brán dosiahnu$ 
rovnomern& chod brány.

Pohony otvárav%ch brán VersaMatic VersaMatic"P VersaMatic Akku-Solar

Cykly za de* / hodinu 20 / 5 40 / 10 5 / 2

-írka krídla brány: max. 2000#mm 3000#mm 2000#mm

V"%ka krídla brány: max. 2000#mm 2000#mm 2000#mm

Hmotnos(: max. 200#kg 300#kg 150#kg

* Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com24



Sériov" ru!n" vysiela! 
HS#5#BS %truktúrovan" 
povrch, !ierny

 Individuálna r"chlos(  
chodu brány

R"chlos( a funkcie pozvo'ného rozbehu 
a jemného zastavenia je mo$né nastavi( 
individuálne. Takto je aj pri vä!%ích 
bránach zaru!en" rovnomern" chod 
brány. Dodato!ne sa t"m zabra*uje 
skrúteniu krídla brány pri rozbehu  
a zastavení – v%etko toto pôsobí 
pozitívne na $ivotnos( brány.

 Komfortná kontrola  
pozície brány

Pomocou sériového ru!ného vysiela!a 
HS#5#BS mô$ete kedyko'vek 
prekontrolova(, !i je vjazdová brána 
otvorená alebo zatvorená.

 0iasto!né otvorenie

Pri 2-krídlov"ch bránach mô$e  
by( otvorené taktie$ iba jedno krídlo 
brány ako prechod pre osoby.

Solárny akumulátor VersaMatic

Rovnako flexibilné, ako pohon VersaMatic, sú aj mo$nosti jeho 
napájania elektrick"m prúdom. Ak pri bráne nemáte elektrickú 
prípojku, mô$ete pou$i( nezávisl" pohon solárnym akumulátorom 
VersaMatic. V"konn" akumulátor je bezpe!ne umiestnen"  
v samostatnej skrini. Nabíjanie sa realizuje prostredníctvom sériového 
solárneho modulu. /al%ie informácie nájdete na strane#31.
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P O H O N Y  V J A Z D O V ( C H  B R Á N

LineaMatic – 
kompaktn& 
a"spo %ahliv& pohon

Hlavn&mi prednos$ami pohonu posuvnej 
brány LineaMatic sú jeho kompaktná, 
v&'kovo nastavite%ná skri)a zo"zinkového 
tlakového odliatku a z plastu zosilneného 
sklen&mi vláknami, ako aj spo%ahlivá 
elektronika pohonu.

Pohony posuvnej brány LineaMatic LineaMatic"P LineaMatic"H LineaMatic Akku-Solar

-pecifikácia bez rádiového systému

Cykly za de* / hodinu 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

-írka krídla brány: max. 6000#mm 8000#mm 10000#mm 6000#mm

V"%ka krídla brány: max. 2000#mm 2000#mm 3000#mm 2000#mm

Hmotnos(: max. 300#kg 500#kg 800#kg 200#kg

Hmotnos( samonosná: max. 250#kg 400#kg 600#kg 150#kg
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Sériov" ru!n" vysiela! 
HS#5#BS %truktúrovan" 
povrch, !ierny

 Komfortná kontrola  
pozície brány

Pomocou sériového ru!ného  
vysiela!a HS#5#BS mô$ete kedyko'vek 
prekontrolova(, !i je vjazdová  
brána otvorená alebo zatvorená  
(nie pri LineaMatic#H).

 0iasto!né otvorenie

Krídlo brány je mo$né !iasto!ne otvori( 
pre prechod osôb.

LineaMatic Akku-Solar

Ak nemáte na vjazdovej bráne elektrickú prípojku, odporú!a sa variant 
so solárnym akumulátorom. V"konn" akumulátor je bezpe!ne umiestnen" 
v samostatnej skrini. Nabíjanie sa uskuto!*uje prostredníctvom 
sériového solárneho modulu. /al%ie informácie nájdete na#strane#31.
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P O H O N Y  V J A Z D O V ( C H  B R Á N

STA"400 – 
pre"ve %ké a $a#ké 
brány

Pohon posuvn&ch brán STA"400 
je ur!en& predov'etk&m pre ve%ké 
brány. Vhodné ovládanie B"460"FU 
zaru!uje presn& rozbeh brány  
a pozvo%né zastavenie.

Pohon posuvnej brány STA"400

-pecifikácia bez rádiového systému

Cykly za de* / hodinu 100 / 20

-írka krídla brány: max. 17000#mm

V"%ka krídla brány: max. 3000#mm

Hmotnos(: max. 2500#kg

Hmotnos( samonosná: max. 1800#kg
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P R Í S L U + E N S T V O  P R E  P O H O N Y  V J A Z D O V E J  B R Á N Y

Pre vä!' iu bezpe!nos$

V mnoh&ch prípadoch je zmysluplné dodato!ne zlep'i$ bezpe!nos$ 
vjazdovej brány. Pomocou tlmiacich profilov zní#ite riziko po'kodení 
a poranení a signálne svetlá opticky varujú pred pohybmi brány.  
Vo firme Hörmann nájdete pre v'etky otváravé a posuvné brány 
optimálne rie'enie.

Tlmiaci profil

Tlmiaci profil zni$uje sily, ktoré vznikajú 
pri mo$nej kolízii s vozidlami alebo 
osobami, a zárove* zni$uje mo$nos( 
po%kodenia alebo poranenia. Tento 
profil je mo$né pre otváravé brány  
alebo posuvné brány  volite'ne 
zakúpi(. Prevádzkové sily pohonov 
RotaMatic, VersaMatic a LineaMatic  
s tlmiacim profilom sú preskú%ané  
a certifikované skú%obn"m in%titútom 
pre mnohé ve'kosti brán a montá$ne 
situácie.

 Elektrick" zámok

Otváravé brány sú pri vysok"ch 
za(a$eniach vetrom vystavené 
enormn"m silám. Dodato!n" elektrick" 
zámok ú!inne zabezpe!í rozbehnutie.

 Signálne svetlo

Optick" signál po!as pohybu brány 
znamená vy%%iu bezpe!nos( vo dne 
i#v#noci.
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P O H O N Y  G A R Á ' O V ( C H  A  V J A Z D O V ( C H  B R Á N  S  A K U M U L ÁT O R O M

Pre vä!' iu nezávislos$

Ani pri ch&bajúcej elektrickej prípojke sa nemusíte zriec$ komfortu pohonu 
gará#ovej alebo vjazdovej brány: pohony gará#ov&ch a vjazdov&ch brán 
Hörmann ovládate vo volite%nom akumulátore alebo vo variante solárneho 
akumulátora a# nieko%ko t&#d)ov nezávisle od elektrického prúdu. V prípade 
pohonu ProMatic s akumulátorom mô#ete akumulátor nabi$ jednoducho 
prostredníctvom sie$ovej zásuvky, napr. cez noc. Akumulátor mo#no nabíja$ 
e'te pohodlnej'ie prostredníctvom solárneho modulu. Tento modul získate 
sériovo pri v'etk&ch pohonoch vjazdov&ch brán vo vyhotovení so solárnym 
akumulátorom alebo volite%ne pre pohon ProMatic Akku.

ProMatic"Akku RotaMatic Akku-Solar VersaMatic Akku-Solar LineaMatic"Akku-Solar

Solárny modul volite'ne sériovo sériovo sériovo

Doba pou$itia* cca 40 dní cca 30 dní cca 30 dní cca 30 dní

Nabíjanie**

cez sie(ovú zásuvku  
cca 5 a$ 10 hodín  

alebo volite'ne  
cez solárny modul

cez solárny modul  
alebo sie(ovú zásuvku 

cca 5 a$ 10 hodín

cez solárny modul  
alebo sie(ovú zásuvku 

cca 5 a$ 10 hodín

cez solárny modul  
alebo sie(ovú zásuvku 

cca 5 a$ 10 hodín

Hmotnos(:(kg) 8,8 8,8 8,8 8,8

Rozmery: (mm) 330 1 220 1 115 320 1 220 1 115 320 1 220 1 115 320 1 220 1 115

* pri priemerne 4#cykloch brány za de* a pri teplote okolia 20#°C
** v závislosti od stavu nabitia

 Jednoduché nabitie

V+aka praktickej rukoväti a nízkej hmotnosti 
je mo$né akumulátor jednoducho prená%a( 
na nabíjanie cez sie(ovú zásuvku.

 Solárny modul

Opätovné nabíjanie akumulátora zabezpe!uje 
solárny modul. Dodanie vrátane materiálu  
na montá$, 10#m prípojného vedenia a 
regulátora nabíjania, rozmery: 330 1 580#mm.
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P R Í S L U + E N S T V O

Pre e'te viac komfortu 
a bezpe!nosti

Príslu'enstvo pohonov firmy Hörmann 
presvied!a inovatívnou technikou, exkluzívnym 
dizajnom a 100 % kompatibilitou – ideálna 
kombinácia pre v'etk&ch, ktorí kladú dôraz 
na dokonalos$. Prajete si maximálny komfort?
Potom máme správny ovláda! pre v'etky 
va'e priania a potreby: elegantn& ru!n& 
vysiela!, pevn& rádiov& ovláda! alebo  
rádiov& vnútorn& ovláda! s pekn&m tvarom – 
vyberte si svojho favorita.
S osvet%ovacím a bezpe!nostn&m 
príslu'enstvom osvetlíte ve%kú plochu  
pri vjazde a obsluha gará#ovej a vjazdovej 
brány bude e'te bezpe!nej'ia.
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P R Í S L U + E N S T V O

 2 Ru#n% vysiela# HSE"4"BS
V+aka praktickému o!ku mô$ete ru!n" vysiela! upevni( priamo na k'ú!e.
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 3 -íta#ka odtla#kov prstov FFL"12"BS
Jednoducho pou$ite odtla!ok svojho prsta na otvorenie gará$e.

 & Ru#n% vysiela# HSZ"2"BS
Alternatíva k systémom Homelink: nenápadn" a integrovan"  
na pevnom mieste v#automobile. Zasunut" do zapa'ova!a  
cigariet vo vozidle je ru!n" vysiela! HSZ 'ahko prístupn"  
a pohodlne sa obsluhuje
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P R Í S L U + E N S T V O

Ru#n% vysiela# HS"5"BS
4-tla!idlov",  
plus tla!idlo kontroly,

 vysokoleskl" povrch !ierna 
alebo biela

 %truktúrovan" povrch !ierna

Ru#n% vysiela# HSE"4"BS
4-tla!idlov",  
vrátane o!ka na k'ú!e

 %truktúrovan" povrch !ierny  
s chrómovan"mi alebo 
plastov"mi krytkami

Ru#n% vysiela# HSE"2"BS
2-tla!idlov",  
vrátane o!ka na k'ú!e

 vysokoleskl" povrch !ierna 
alebo biela

 vysokoleskl" povrch zelená, 
fialová, $ltá, !ervená, oran$ová

 dekory vo farbách striebro, 
karbón, tmavé kore*ové drevo

(obr. z'ava)

Ru#n% vysiela# HS"4"BS
4-tla!idlov",

 %truktúrovan" povrch !ierna

Ru#n% vysiela# HS"1"BS
1-tla!idlov",

 %truktúrovan" povrch !ierna

Ru#n% vysiela# HSE"1"BS
1-tla!idlov",  
vrátane o!ka pre prívesok  
na k'ú!e

 %truktúrovan" povrch !ierna
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 Ru#n% vysiela# HSZ"1"BS
1-tla!idlov",  
na zasunutie do zapa'ova!a 
cigariet v motorovom vozidle

 Ru#n% vysiela# HSZ"2"BS
2-tla!idlov",  
na#zasunutie do#zapa'ova!a 
cigariet v#motorovom vozidle

 Dr$iak ru#ného vysiela#a 
vrátane klipu pre clonu  
proti slnku
pre montá$ na stenu alebo  
na upevnenie na slne!nú clonu 
vá%ho osobného automobilu, 
transparentn", mo$nos( zakúpi(  
v 2 vyhotoveniach pre:
HS#5#BS, HS#4#BS, HS#1#BS,  
ako aj HSE#2#BS, HSE#1#BS

 Ru#n% vysiela# HSD"2-A"BS
hliníkov" vzh'ad,  
2-tla!idlov", mo$nos( pou$itia  
aj ako prívesok na#k'ú!e

 Ru#n% vysiela# HSD"2-C"BS
pochrómovan" s vysok"m leskom, 
2-tla!idlov", mo$nos( pou$itia  
aj ako prívesok na k'ú!e

 Ru#n% vysiela# HSP"4"BS
4-tla!idlov", s#blokovaním vysielania, 
vrátane krú$ku na k'ú!e

Jednoduch" prenos rádiového kódu  
na in" ru!n" vysiela!

Modern" rádiov" systém pre#pohony 
gará$ov"ch a#vjazdov"ch brán

Odoln% vo#i ru!eniu
Rádiov" signál so#stabiln"m dosahom.

128-bitové kódovanie
Profitujte z maximálnej bezpe!nosti –  
ako pri online bankingu.

Odoln% vo#i nárazom
Ru!n" vysiela! je v+aka pevne zabudovanej 
anténe ve'mi robustn".

Spätná kompatibilita
Ovládacie prvky BiSecur sú vhodné  
aj na prevádzku pohonov Hörmann s rádiovou 
frekvenciou 868#MHz (rok v"roby 2003 – 
06/2012) (kontrola polohy brány nie je mo$ná).

Jednoduch% prenos kódu
Individuálne kódovanie vá%ho ru!ného 
vysiela!a je mo$né jednoducho prenies(  
na +al%í ru!n" vysiela!.
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Rádiov% vnútorn% spína# 
FIT"2-1"BS
pre 2 funkcie,  
mo$nos( pripojenia  
max. 2 ovládacích prvkov 
prostredníctvom káblov, 
napr. k'ú!ov"ch spína!ov

Kódovací spína# CTV"3-1
pre 3 funkcie,  
mimoriadne robustn"  
s kovovou klávesnicou

-íta#ka odtla#kov prstov 
FL"150
pre 2 funkcie,  
ovládanie prostredníctvom 
odtla!ku prsta, mo$nos( ulo$i(  
a$ 150 odtla!kov prsta

Kódovací spína# CTP"3-1
pre 3 funkcie,  
s osvetlen"m popisom  
a s#!iernou plochou citlivou  
na dotyk

Transpondérov% spína# 
TTR"1000-1
pre 1 funkciu, mo$nos( 
naprogramovania 1000 k'ú!ov, 
1 k'ú! a 1 karta v rozsahu 
dodávky (+al%ie na po$iadanie)

Kódovací spína# 
CTR"1b-1 / 3b-1
pre 1 príp. 3 funkcie

Rádiov% kódovací spína# 
FCT"3"BS
pre 3#funkcie,  
s osvetlen"mi tla!idlami

Rádiov% kódovací spína# 
FCT"10"BS
pre 10#funkcií,  
s osvetlen"mi tla!idlami 
a#ochrannou clonou

Rádiová #íta#ka odtla#kov 
prstov FFL"12"BS
pre 2#funkcie  
a a$ 12#odtla!kov prstov

P R Í S L U + E N S T V O
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Vnútorn% spína# PB"3
Osvetlené impulzné tla!idlo 
na#otvorenie a zatvorenie brány, 
tla!idlo pre osvetlenie  
gará$ovej brány a tla!idlo  
na vypnutie rádiového systému 
(pre SupraMatic)

K)ú#ov% spína#  
 STUP"50
 STAP"50

v prevedení pod omietku 
a#na#omietku, vrátane 3#k'ú!ov

K)ú#ov% spína# ESU"40 / ESA"40
V prevedení pod omietku 
a#na#omietku, vrátane 3#k'ú!ov

Systém kontroly príjazdu 
LightAccess !"NOVINKA
Pomocou jednoduchého systému kontroly  
príjazdu LightAccess mô$ete otvára( svoje dvere  
a brány prostredníctvom aplikácie LightPass  
vo va%om smartfóne.
Meniaci sa farebn" kód na displeji sa sníma pomocou 
!íta!ky a otvára dvere alebo bránu. Prostredníctvom 
aplikácie LightPass alebo webovej stránky LightPass 
mô$ete pohodlne posiela( 12 stálych a 6 !asovo 
obmedzen"ch prístupov"ch kódov va%ej rodine  
a priate'om online prostredníctvom e-mailu alebo 
SMS. Získan" odkaz s farebn"m kódom sa vyvolá  
v prehliada!i mobilného telefónu. Na mobilnom 
telefóne nie je potrebné in%talova( $iadny softvér  
a príjemca kódu dostane r"chly a jednoduch" prístup.

Vnútorn% spína# IT"1b-1
ve'ké, osvetlené tla!idlo  
na komfortné otvorenie brány

Vnútorn% spína# IT"3b-1
ve'ké tla!idlo s osvetlen"m 
krú$kom na otvorenie brány, 
tla!idlo na ovládanie osvetlenia 
pohonu a tla!idlo na#vypnutie 
rádiového ovládania  
(iba pre SupraMatic)

Jednoduchá správa prístupového kódu na PC / MAC, 
cez aplikáciu na va%om smartfóne alebo tablete

Zasielanie prístupového kódu (do!asného alebo 
trvalého) prostredníctvom mailu alebo SMS  
na takmer ak"ko'vek smartfón s farebn"m displejom 
a webov"m prehliada!om

Otváranie dverí alebo brány skenovaním meniaceho 
sa farebného kódu z mobilného telefónu  
na !ítacom zariadení
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LED osvetlenie pre brány

Svetelná li%ta LED "s neutrálnym 
bielym svetlom stavia va%u bránu  
a va%e ved'aj%ie dvere do pravého 
svetla. Násuvn" systém je mo$né 
individuálne skráti(, a#preto sa hodí 
pre akúko'vek %írku brány.  
Máte na v"ber, !i LED svetelnú  
li%tu namontujete na preklad 
(vyobrazenie v'avo) alebo na spodnú 
hranu krídla brány.

Odstup LED: 125#mm
Trieda energetickej efektívnosti A

Osvet'ovacie a bezpe!nostné 
príslu%enstvo

Súpravy stojacich st)pov Hörmann 
z#eloxovaného hliníka odolného  
vo!i poveternostn"m vplyvom  
Vám poskytujú viac svetla  
a bezpe!nosti. St)py mô$ete 
individuálne osadi( pomocou 
variabiln"ch nadstavcov pre svetelné 
závory a LED svetelné moduly.

Sveteln% stojaci st.pik

 SLS-K
so sveteln"m modulom LED
V"%ka 550#mm

 SLS-L
so sveteln"m modulom LED  
a dizajnovou svetelnou clonou
V"%ka 1080#mm

Trieda energetickej efektívnosti A

Bezpe#nostn% stojaci st.p"STL

 Základné vyhotovenie 
s#upev*ovacou skrinkou na osadenie 
svetelnej závory vo v"%ke 550#mm

 dve volite'né svetelné závory
 jedna volite'ná svetelná závora  

a sveteln" modul LED

Svetelné moduly LED

Pri sveteln"ch moduloch si mô$ete 
vybra( medzi tepl"m  a neutrálnym 

 bielym svetlom. Mimoriadny 
optick" akcent vytvoríte pomocou 
volite'nej dizajnovej clony z hliníka .
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Türantrieb PortaMatic
Für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

Hohe 
Sicherheit

durch 
Niedrigenergie-

Betrieb

 

/al%ie informácie nájdete v prospekte  
Pohon dverí PortaMatic.

Pre viac komfortu  
aj u vás doma

Prostredníctvom navzájom perfektne 
zladen&ch v&robkov vám ponúkame 
rozsiahle rie'enia, v(aka ktor&m bude 
vá' #ivot jednoduch'í a pohodlnej'í.
Pomocou rádiov&ch vnútorn&ch 
ovláda!ov a ru!n&ch vysiela!ov  
s pekn&m tvarom tak ovládate nielen 
pohon gará#ovej a vjazdovej brány,  
ale prostredníctvom zásuvky s rádiov&m 
prijíma!om Hörmann aj rôzne elektrické 
prístroje, ako napr. svetlá alebo domáce 
spotrebi!e at(.
Sú va'e vnútorné dvere vybavené 
pohonom PortaMatic Hörmann? Potom 
mô#ete t&m ist&m príslu'enstvom 
komfortne otvára$ a zatvára$ dvere.
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Rádiov% vysiela# pod omietku
pre dve funkcie, pre spína!e pod omietku, 
na centrálnu in%taláciu v dome s vizuálnym 
kontaktom s#gará$ovou bránou

HSU"2"BS: pre in%tala!né krabice  
s Ø 55#mm s#pripojením na domovú sie(
FUS"2"BS: pre in%tala!né krabice  
s Ø 55#mm#vrát. 1,5#V batérie

Rádiov% vnútorn% spína# FIT"1"BS
1 funkcia s ve'k"m tla!idlom  
na jednoduchú obsluhu

Rádiov% vnútorn% spína# FIT"5"BS
4 funkcie, plus tla!idlo kontroly

Zásuvka s rádiov%m prijíma#om 
FES"1"BS
na zapnutie a vypnutie svetla a +al%ích 
spotrebi!ov, do 2500 W
FES"1-1"BS
na ovládanie (impulz) cudzích pohonov,  
ako aj na zapnutie a vypnutie svetla  
a +al%ích spotrebi!ov, do 2500 W

Rádiov% vnútorn% spína# FIT"4"BS
4 funkcie
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Ru!n& vysiela!  
v smartfóne

S novou aplikáciou Hörmann BlueSecur
mô#ete ovláda$ gará#ovú alebo vjazdovú 
bránu, ako aj zámky domov&ch dverí a 
pohony vnútorn&ch dverí cez Bluetooth* 
pohodlne pomocou smartfónu. Prispôsobte 
si preh%adné rozhranie individuálne pod%a 
svojich predstáv. Okrem toho mô#u  
by$ (al'ie pou#ívate%ské oprávnenia** 
natrvalo alebo do!asne prenesené  
do in&ch smartfónov, a tak bude  
ma$ ka#d& !len rodiny svoj „ru!n& 
vysiela!“ v#dy so sebou.

* v spojení s intern"m alebo extern"m Bluetooth prijíma!om od Hörmann
** mô$e sa vy$adova( pri nákupoch v rámci aplikácií
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Prijíma# HER"1
Prijíma! (1, 2, alebo 4- kanálov") 
na ovládanie dodato!ného 
vonkaj%ieho osvetlenia alebo 
gará$ovej brány (cudzí v"robok) 
s#rádiov"m príslu%enstvom 
Hörmann

Prijíma# Bluetooth"HET-BLE 
!"NOVINKA
na ovládanie pomocou aplikácie 
Hörmann BlueSecur, impulzné 
ovládanie pohonov gará$ov"ch  
a vjazdov"ch brán, zámkov 
domov"ch dverí a pohonov 
vnútorn"ch dverí

Rádiov% prijíma# ESE
Na cielen" v"ber smeru „Bránu 
otvori( – Stop – Bránu zatvori(“ 
na rôznych tla!idlách jedného 
ovládacieho prvku, pre pohon 
SupraMatic*

Aplikácia Hörmann 
BlueSecur !"NOVINKA
bezplatné stiahnutie z App Store 
alebo Google Play

* SupraMatic od roku v"roby 2014, 
sériová verzia CI 45
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Optimálne vetranie 
gará#e mô#e chráni$ 
pred tvorbou plesní

Predov'etk&m pri tepelne izolovan&ch 
gará#ov&ch bránach, ktoré sú 
zabudované do nesprávne izolovan&ch 
gará#í, je ve%mi dôle#ité pravidelné 
vetranie gará#e. Nov& sníma! klímy 
automaticky reguluje správne vetranie.  
Ak je vlhkos$ vo va'ej gará#i príli' 
vysoká, brána sa automaticky otvorí.  
Po upravení vlhkosti vzduchu v gará#i  
sa brána automaticky zatvorí.
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 Vnútorn% sníma# klímy HKSI  
na automatické vetranie gará$e

• na monitorovanie vlhkosti vzduchu v gará$i

• na automatické vetranie gará$e 
prostredníctvom funkcie pohonu  
„2. v"%ky otvárania“

• pri príli% vysokej vlhkosti vzduchu sa brána 
automaticky otvorí

• pri upravenej vlhkosti vzduchu sa brána 
opä( automaticky zatvorí

• nastavite'n" teplotn" rozsah, v ktorom  
sa brána neotvorí (napr. pri nebezpe!enstve 
mrazu v gará$i)

• nastavite'né prevádzkové doby  
(napr. no!né vypnutie)

• nastavite'né doby otvárania  
(napr. max. 2 hodiny na jedno vetranie)

• roz%írite'n" s vonkaj%ím senzorom  
HKSA# : meria vlhkos( vzduchu vonku  
a zabra*uje otvoreniu brány pri vy%%ej 
vlhkosti vzduchu vonku

• roz%írite'n" pomocou ventilátora 
pripraveného na mieste montá$e  
na r"chle a efektívne vetranie

• pre pohon SupraMatic#3 (od indexu C)  
a pohon WA#300#S4 (od indexu D)

 Vetrací otvor na najvrchnej!ej lamele 
pre gará$ové sekcionálne brány

• Vetrací otvor v+aka volite'nému dr$iaku 
sklopnej kladky na najvrchnej%ej lamele

• najspodnej%ia lamela brány ostáva 
zatvorená na zemi a zabra*uje vniknutiu 
drobn"ch zvierat alebo lístiu

• mo$nos( ovládania stla!ením tla!idla 
prostredníctvom funkcie pohonu  
„2. v"%ky otvárania“

• volite'ne pri v%etk"ch sekcionálnych 
gará$ov"ch bránach LPU67 Thermo*, 
LPU42* s pohonom

• mo$nos( dovybavenia pri v%etk"ch 
sekcionálnych gará$ov"ch bránach#LPU 42* 
s pohonom SupraMatic alebo ProMatic  
(od roku v"roby 2012)

* iba kovanie N, L, Z, nie pre brány  
s integrovan"mi dverami

/al%ie informácie nájdete v bro$úre  
„Sekcionálne gará$ové brány“. 47
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Núdzové napájanie el. prúdom

 Núdzov% akumulátor"HNA  
pre pohony gará$ov%ch brán

S t"mto núdzov"m napájaním premostíte v"padky sie(ového 
napätia a$ na 18#hodín a max.#5#cyklov brány. Núdzov" 
akumulátor sa opä( samo!inne nabije v normálnej 
prevádzke. V%etky aktuálne pohony gará$ov"ch brán 
Hörmann je mo$né doplni( o núdzov" akumulátor.

 Núdzov% akumulátor HNA Outdoor  
pre pohony vjazdov%ch brán

Pohony otváravej brány RotaMatic a VersaMatic a pohony 
posuvn"ch brán LineaMatic je tie$ mo$né vybavi( núdzov"m 
napájaním na premostenie v"padkov siete. Upevnenie  
je univerzálne mo$né na stenu alebo podlahu.

Dodato!né núdzové odblokovanie

Pri gará$ach bez druhého prístupu Vám ponúkame 
nasledujúce mo$nosti ako otvori( Va%u gará$ovú bránu 
zvonku v prípade potreby (napr. pri v"padku prúdu):

 Sekcionálne brány bez madla

Zámok na núdzové odblokovanie s nenápadn"m kruhov"m 
cylindrom (nie je mo$né integrovanie do systému zamykania 
budovy) odomkne gará$ovú bránu a vy ju mô$ete v prípade 
núdze bez problémov otvori(.

 V%klopné a sekcionálne brány s madlom

Pri v"klopn"ch a sekcionálnych bránach s madlom ovládate 
núdzové odblokovanie prostredníctvom madla brány. Brána 
sa potom odblokuje pomocou lankového tiahla na vnútornej 
strane. Madlo na núdzové odblokovanie vrátane zámku 
mo$no integrova( do systému zamykania budovy (obrázok 
zobrazuje madlo brány pri gará$ovej sekcionálnej bráne).

Bezpe!nos(

 Svetelná závora

Spo'ahlivé systémy jednocestn"ch sveteln"ch závor 
Hörmann ihne+ zastavia bránu vtedy, ak sa preru%í sveteln" 
lú!. Montujú sa priamo na bránu alebo ich je mo$né 
integrova( do stojacich st)pov#STL (pozri stranu 41).
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Pohony gará$ov"ch brán SupraMatic, ProMatic

SupraMatic"E SupraMatic"P ProMatic ProMatic Akku

Po#et cyklov 
brány (otv. / zatv.)

za de* / hodinu 25 / 10 50 / 10 12 / 5 5 / 2

Vhodnos& Brány s integrovan"mi dverami / drevené brány – / 4 4 * / 4 – / 4 ** – / –

Max. %írka brány 5500#mm 6000#mm *** 5000#mm 3000#mm

Plocha krídla brány max. 13,75#m, 15,00#m, 11,25#m, 8#m,

Údaje k pohonu 24#V jednosmern" prevodovkov" motor 4 4 4 4

Sie(ové pripojenie 230#V – 240#V striedavé napätie pozri montá$ne 
údajePríkon 0,2#kW 0,2#kW 0,2#kW

.a$ná a tla!ná sila 650#N 750#N 600#N 350#N

Krátkodobá maximálna sila 800#N 1000#N 750#N 400#N

R"chlos( otvárania cca. 22#cm/s cca. 22#cm/s cca. 14#cm/s cca. 13#cm/s

Pohotovostn" re$im < 1#W < 1#W < 7#W < 0,1#W

Skri*a Hliník a plast, pozinkovaná oce'ová 
základná plat*a

Plast, pozinkovaná oce'ová  
základná plat*a

Rozsah teploty -20#°C a$ +60#°C -15#°C a$ +45#°C

Druh ochrany len pre suché priestory

Elektronika 
ovládania

Impulzné ovládanie 4 4 4 4

Obmedzenie sily 4 4 4 4

Pozvo'n" rozbeh a pozvo'né zastavenie nastavite'né 4 4 4 4

Displej Dvojit" 7-segmentov" displej LED LED

Osvetlenie pohonu a !iasto!né otvorenie nastavite'né 4 4 – / 4 –

Automatické zatvorenie nastavite'né 4 4 4 –

Doba podr$ania otvorenej brány po aktivácii 30 – 180#s 30 – 180#s 30#s –

Vybavenie Ru!n" vysiela! (868#MHz) HS#5#BS  
(%truktúrovan" povrch !ierny)

HSE#4#BS  
(%truktúrovan" povrch !ierny  

s chrómovan"mi alebo  
plastov"mi krytkami)

Integrovan" prijíma! (868#MHz) dvojsmern"  
3-kanálov" prijíma! BS

dvojsmern"
2-kanálov" 
prijíma! BS

Prijíma!  
s pevn"m kódom

Kontrola polohy brány 4 4 5 –

Ovládacie tla!idlá na kryte pohonu v kryte pohonu

Svetelná závora – 4 / EL#101 – –

Funkcia r"chleho otvorenia 4 4 – –

Ovládanie r"chleho odblokovania zvnútra 4 4 4 4

Prípojné vedenie s euro zástr!kou 4 4 4 –

Nastavite'né, integrované osvetlenie 
gará$e / prednastavené

4 / 60#s 4 / 60#s 4 / 120#s 4 / 30#s

Poistka proti vypá!eniu na zabránenie vlámaniu 4 4 4 4

Univerzálne kovanie pre v"klopné a sekcionálne brány 4 4 4 4

* Pri bránach s integrovan"mi dverami je potrebná svetelná závora.
** Drevené brány do %írky brány max. 3,5#m a plochy krídla brány 9#m,
*** > 5500#mm iba v spojení s ko'ajnicou pohonu FS#60 a montá$nou konzolou

 =! -tandard
 =" Volite'ne s ru!n"m vysiela!om HS#5#BS50
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V%etky rozmery sú minimálne rozmery.
Rozmery v#mm

Zdvih

Celková d)$ka pohonu

D)$ka vodiacej ko'ajnice

Typ ko)ajnice Celková d.$ka D.$ka vodiacej 
ko)ajnice

Zdvih

Krátka ko'ajnica 3200 2975 2475

Stredná ko'ajnica 3450 3225 2725

Dlhá ko'ajnica 4125 3900 3400

Oblas& pou$itia ko)ajníc pre gará$ové brány Hörmann V%!ka

V"klopné brány Berry
Sekcionálne gará$ové brány s kovaním N
Sekcionálne gará$ové brány s kovaním Z, L, H

do 2500
do 2250
do 2125

V"klopné brány Berry
Sekcionálne gará$ové brány s kovaním N
Sekcionálne gará$ové brány s kovaním Z, L, H

do 2750
do 2500
do 2375

Sekcionálne gará$ové brány s kovaním N, Z, L, H do 3000

Pri in%ch bránach prihliadajte na zdvih!

Potrebné vo'né priestory

 V%klopné brány Berry  Sekcionálne gará$ové brány 
s"technikou torzn%ch pru$ín

 Sekcionálne gará$ové brány 
s"technikou &a$n%ch pru$ín

N#80 0 s kovaním N, v"%ka stropu 
= rastrov" rozmer v"%ky + 210

0 s kovaním Z, v"%ka stropu 
= rastrov" rozmer v"%ky + 115

15

N#80, motív 905, motív 941 alebo 
s drevenou v"pl*ou

15 s kovaním H 0

DF#98, DF#95, DF#80 65

 Sekcionálne gará$ové brány 
s"technikou torzn%ch pru$ín

Iné v%robky brán

s kovaním L, v"%ka stropu 
= rastrov" rozmer v"%ky + 115

15 medzi najvy%%ím bodom chodu 
brány a stropom

30
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 =! -tandard

Pohony otvárav"ch brán RotaMatic

RotaMatic RotaMatic"P RotaMatic"PL RotaMatic 
Akku-Solar

Po#et cyklov 
brány (otv. / zatv.)

za de* / hodinu 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

Vhodnos& V"%ka brány max. 2000#mm 2000#mm 2000#mm 3000#mm

-írka krídla max. 1000 – 2500#mm 1000 – 2500#mm 1500 – 4000#mm 1000 – 2500#mm

Hmotnos( krídla max. 220#kg 400#kg 400#kg 120#kg

Údaje k pohonu Motor 24#V jednosmern" prevodovkov" motor

Sie(ové pripojenie 230#V – 240#V striedavé napätie, 50#Hz pozri montá$ne 
údaje

.a$ná a tla!ná sila 2000#N 2500#N 2500#N 1000#N

Krátkodobá maximálna sila 2200#N 2700#N 2700#N 1100#N

Pohotovostn" re$im < 7#W < 7#W < 7#W < 0,1#W

Skri*a Hliník /  
plast odoln" vo!i 
poveternostn"m 

vplyvom

Hliník /  
zinkov" tlakov" 

odliatok /  
plast odoln" vo!i 
poveternostn"m 

vplyvom

Hliník /  
zinkov" tlakov" 

odliatok /  
plast odoln" vo!i 
poveternostn"m 

vplyvom

Hliník /  
plast odoln" vo!i 
poveternostn"m 

vplyvom

Rozsah teploty -20#°C a$ +60#°C -15#°C a$ +45#°C

Druh ochrany IP#44 IP#44 IP#44 IP#44

Elektronika 
ovládania

Druh ochrany (samostatná skri*a ovládania) IP#65 IP#65 IP#65 IP#65

Impulzné ovládanie 4 4 4 4

Obmedzenie sily 4 4 4 4

Pozvo'n" rozbeh a jemné zastavenie 4 4 4 4

Automatické zatvorenie nastavite'né 4 4 4 4

Po!et pripojite'n"ch bezpe!nostn"ch zariadení 2 2 2 1

Koncová poloha Brána zatvorená nastavite'ná prostredníctvom integrovaného koncového spína!a alebo 
koncového dorazu

Brána otvorená programovate'ná (tzn. nie je potrebn" koncov" doraz!)

Vybavenie Ru!n" vysiela! (868#MHz) HS#5#BS (%truktúrovan" povrch !ierny) HSE#4#BS 
(%truktúrovan" 
povrch !ierny  
s plastov"mi 

krytkami)

Prijíma! (868#MHz) Obojsmern" 5-kanálov" prijíma! ESE#BS Prijíma! pevného 
kódu pre funkciu 

impulz a !iasto!né 
otvorenie

Kontrola polohy brány 4 –

Elektrické 
pripojenie

Sie(ov" prívod 230#V, NYY 3 1 1,5#mm, (na mieste montá$e)

Vedenie motora Prípojné vedenie do 10#m
NYY 5 1 1,5#mm, (na mieste montá$e)

Dodato!né ovládacie vedenie v%etky vedenia v zemi NYY, napr.#5 1 1,5#mm,

Prívod k elektrickému zámku NYY 3 1 1,5#mm, (na mieste montá$e) v zemi
H07RN-F 2 1 1#mm, na krídle brány

V!etky vedenia pokladajte oddelene!
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Dôle$ité upozornenie:
Pre optimálny chod brány by mal by( rozdiel 
medzi rozmerom A a rozmerom B max. 40#mm.
V%etky zobrazenia a údaje sa vz(ahujú  
na %tandardné kovanie. Mo$né sú +al%ie  
prvky vybavenia.

V%etky rozmery sú minimálne rozmery.
Rozmery v#mm

B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

A = min. 100
e = 0 – 150 (P)
e = 0 – 210 (PL)

B = 100 – 180

X

X + ZDVIH

40 min. 5070

B = 100 – 180

A = min. 100

e = 0 – (–30)

Pre partnera Hörmann
Pomocou projektovacieho programu pre pohony 
otvárav"ch brán vás firma Hörmann podporuje  
pri plánovaní a montá$i vá%ho pohonu otváravej 
brány. Program si mô$ete bezplatne stiahnu(  
na fóre pre predajcov Hörmann.

RotaMatic

Rozmery x x + 
zdvih

RotaMatic / RotaMatic"P 720 1120

RotaMatic"PL 820 1320

e = vzdialenos( oto!ného bodu brány  
od montá$nej dosky
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V E * K O S T I  A  M O N TÁ ' N E  Ú D A J E

 =! -tandard

Pohony otváravej brány VersaMatic

VersaMatic VersaMatic"P VersaMatic Akku-Solar

Po#et cyklov 
brány (otv. / zatv.)

za de* / hodinu 20 / 5 40 / 10 5 / 2

Vhodnos& V"%ka brány max. 2000#mm 2000#mm 2000#mm

-írka krídla max. 1000 – 2000#mm 1000 – 3000#mm 1000 – 2000#mm

Hmotnos( krídla max. 200#kg 300#kg 120#kg

Údaje k pohonu Motor 24#V jednosmern" prevodovkov" motor

Sie(ové pripojenie 230#V – 240#V striedavé napätie, 50#Hz

Menovit" krútiaci moment 50#Nm 60#Nm 50#Nm

Krútiaci moment max. 250#Nm 300#Nm 250#Nm

Otá!ky naprázdno max. cca 2,6 ot/min cca 2,7 ot/min cca 2,6 ot/min

Pohotovostn" re$im < 1#W < 1#W < 0,4#W

Skri*a Hliník / zinkov" tlakov" odliatok / plast vystu$en" sklen"m vláknom,  
odoln" vo!i poveternostn"m vplyvom

Rozsah teploty -20#°C a$ +60#°C -15#°C a$ +45#°C

Druh ochrany IP#44 IP#44 IP#44

Elektronika 
ovládania

Druh ochrany (samostatná skri*a ovládania) IP#65 IP#65 IP#65

Impulzné ovládanie 4 4 4

Obmedzenie sily 4 4 4

Pozvo'n" rozbeh a jemné zastavenie 4 4 4

Automatické zatvorenie nastavite'né 4 4 4

Po!et pripojite'n"ch bezpe!nostn"ch zariadení 3 3 1

Koncová poloha Brána zatvorená nastavite'ná prostredníctvom integrovaného koncového dorazu alebo koncového 
dorazu pripraveného na mieste montá$e

Brána otvorená nastavite'ná prostredníctvom integrovaného koncového dorazu alebo 
programovate'ná (tzn. $e nie je potrebn" koncov" doraz zo strany stavebníka!)

Vybavenie Ru!n" vysiela! (868#MHz) HS#5#BS (%truktúrovan" povrch !ierny)

Prijíma! (868#MHz) Obojsmern" 5-kanálov" prijíma! ESE#BS

Kontrola polohy brány 4

Elektrické 
pripojenie

Sie(ov" prívod 230#V, NYY 3 1 1,5#mm, (na mieste montá$e), max. d)$ka 30#m

Vedenie motora NYY 5 1 1,5#mm, (na mieste montá$e)

Dodato!né ovládacie vedenie v%etky vedenia v zemi NYY, napr.#5 1 1,5#mm, (na mieste montá$e),  
max. d)$ka 30#m)

Prívod k elektrickému zámku NYY 3 1 1,5#mm, (na mieste montá$e, max. d)$ka 30#m) v zemi
H07RN-F 2 1 1#mm, na krídle brány

V!etky vedenia pokladajte oddelene!
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Dôle$ité upozornenie:
V%etky zobrazenia a údaje sa vz(ahujú  
na %tandardné kovanie. Mo$né sú +al%ie  
prvky vybavenia.

V%etky rozmery sú minimálne rozmery.
Rozmery v#mm

A = ±e + 203,5 +e
-e

115 – 285

e = -33,5 a$ +266,5
(vzdialenos( oto!ného bodu brány  
od montá$nej dosky)

300 – 500

A = ±e + 100 +e
-e

215 – 365

e = –30 a$ +360
(vzdialenos( oto!ného bodu brány  
od montá$nej dosky)

300 – 500

A = ±e + 100 +e
-e

135 – 305

e = -30 a$ +360
(vzdialenos( oto!ného bodu brány  
od montá$nej dosky)

300 – 500

857

857

857
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V E * K O S T I  A  M O N TÁ ' N E  Ú D A J E

 =! -tandard

Pohony posuvn"ch brán LineaMatic, STA#400

LineaMatic LineaMatic"P LineaMatic"H STA"400

Po#et cyklov 
brány (otv. / zatv.)

za de* / hodinu 20 / 5 40 / 10 40 / 10 100 / 20

Vhodnos& V"%ka brány max. 2000#mm 2000#mm 2000#mm 3000#mm

Max. %írka brány 1300 – 6000#mm 1300 – 8000#mm 1300 – 10000#mm 1000 – 17000#mm

Hmotnos( brány max.
pri bránach veden"ch po podlahe
pri samonosn"ch bránach

300#kg
250#kg

500#kg
400#kg

800#kg
600#kg

2500#kg
1800#kg

Údaje k pohonu Motor 24#V jednosmern" prevodovkov" motor prevodovkov" 
motor na striedav" 

prúd

Sie(ové pripojenie 230#V – 240#V striedavé napätie, 50#Hz

.a$ná a tla!ná sila 650#N 1000#N 1200#N 2000#N

Krátkodobá maximálna sila 800#N 1200#N 1400#N 2300#N

Pohotovostn" re$im < 7#W < 7#W < 7#W < 7#W

Skri*a zinkov" tlakov" odliatok / plast odoln" vo!i  
poveternostn"m vplyvom

plast odoln" vo!i 
poveternostn"m 

vplyvom

Rozsah teploty -20#°C a$ +60#°C

Druh ochrany IP#44 IP#44 IP#44 IP#65

Elektronika 
ovládania

Ovládanie integrované v skrini pohonu 4 4 4 4

Obmedzenie sily nastavite'né 4 4 4 4

Pozvo'n" rozbeh a pozvo'né zastavenie nastavite'né 4 4 4 4

Magnetick" koncov" spína! 4 4 4

Elektronick" sníma! polohy brány 4

Automatické zatvorenie integrované 4 4 4 4

Prechod osôb programovate'n" 4 4 4 4

Po!et pripojite'n"ch bezpe!nostn"ch zariadení 3 3 3 3

Vybavenie Ru!n" vysiela! (868#MHz) HS#5#BS (%truktúrovan" povrch !ierny)
bez dia'kového ovládaniaPrijíma! (868#MHz) Obojsmern" 5-kanálov" prijíma! 

ESE#BS

Kontrola polohy brány 4 – –

Svetelná závora (iba pri vyhotovení SK) Jednocestná svetelná závora EL#301 –

Signálne svetlo (iba pri vyhotovení SK) Signálne svetlo LED SLK, $lté,
na podlahovú montá$ a na montá$ na stenu

–

Elektrické 
pripojenie

Sie(ov" prívod 230#V, NYY 3 1 1,5#mm, (na mieste montá$e)

Dodato!né ovládacie vedenie v%etky vedenia v zemi NYY, napr.#5 1 1,5#mm,

Rozmery základu min. 440 1 300 1 800#mm (odolné vo!i mrazu) 710 1 410 1 800 
mm (odolné  
vo!i mrazu)

Prívod Poloha dutého profilu pozri obrázok

V!etky vedenia pokladajte oddelene!
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min.122

0 – 42

± 0

440800

300

200*

LineaMatic

STA#400

125

Dôle$ité upozornenie:
Na dodr$anie po$iadaviek normy DIN#EN#13241 
odporú!ame pou$itie zabezpe!enia  
uzatváracej hrany.

* pri pou$ití zabezpe!enia 
zatváracej hrany

± 0

710800

410

200*

* pri pou$ití zabezpe!enia 
zatváracej hrany

125

12,5 – 50

V%etky rozmery sú minimálne rozmery.
Rozmery v#mm 57
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Za! ite kvalitu Hörmann 
pri novostavbe  
a modernizácii

So spolo"nos#ou Hörmann mô!ete  
v!dy dokonale plánova#. Starostlivo 
vzájomne zladené rie$enia Vám ponúkajú 
v ka!dej oblasti $pi"kové v%robky  
s vysokou funk"nos#ou.

• Gará!ové brány  
Optimálne zladené s!Va"ím osobn#m architektonick#m 
"t#lom: v#klopné alebo sekcionálne brány z!ocele  
alebo dreva.

• Pohony brán / pohony dverí  
Vychutnajte si vysok# komfort a zabezpe$enie proti 
vlámaniu s pohonmi gará%ov#ch a vjazdov#ch brán 
Hörmann. S pohonmi dverí Hörmann mô%ete z tohto 
komfortu profitova& aj vo Va"ich obytn#ch priestoroch.

• Domové dvere  
Pre ka%dú potrebu a!po%iadavku nájdete v!na"om  
rozsiahlom programe domov#ch dverí motív pod'a 
Vá"ho %elania.

• Interiérové dvere  
Vysokohodnotné drevené interiérové dvere  
a celopresklené dvere poskytujú Vá"mu domovu  
osobitú útulnos& a harmonicky zapadnú do celkového 
vzh'adu Va"ich miestností.

• Oce"ové dvere  
Solídne dvere pre v"etky priestory Vá"ho domu,  
od pivnice a% po!podkrovie.

• Zárubne  
Vyberte si z komplexného programu pre novostavbu,  
v#stavbu a modernizáciu.

Gará%ové brány a pohony brán

Interiérové dvere a pohony dverí

Oce'ové dvere
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jedin! v!robca na medzinárodnom trhu ponúka skupina  
Hörmann v"etky dôle#ité montá#ne $asti z jednej ruky. Vyrábané  
sú vo vysoko"pecializovan!ch závodoch, pod%a najnov"ieho  
stup&a rozvoja techniky. Celoplo"n!m pokrytím Európy svojimi  
v!robn!mi závodmi a servisnou sie'ou a svojou prítomnos'ou  
v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Va"ím v!znamn!m partnerom  
pre vysokohodnotné stavebné v!robky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁ!OVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Tianjin, !ína

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., Po"sko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Beijing, !ína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Partner slovenského futbalu
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