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Udoskonalenie produktu
Ciągły wzrost i zmiany wymagań w zakresie funkcjonalności 
i bezpieczeństwa takich elementów, jak bramy i drzwi, 
wymagają stałego poszukiwania coraz nowszych i lepszych 
konstrukcji oraz wyposażenia. Nasi wykwalifikowani 
pracownicy potwierdzają w tym zakresie swoje  
wysokie kompetencje.

Produkcja na najwyższym poziomie
Hörmann stawia na najnowocześniejszą technologię 
produkcji w wysoko wyspecjalizowanych zakładach. 
Sterowana komputerowo obróbka gwarantuje  
precyzję docięcia i perfekcyjny montaż wszystkich  
okuć i elementów funkcyjnych.

Zespół biurowców Kranhaus w porcie Rheinauhafen w Kolonii, Niemcy,  
wyposażonych w produkty Hörmann

Jakość marki Hörmann
To największe bezpieczeństwo i niezawodność
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Kompetentny nadzór nad obiektem
Doświadczeni doradcy – specjaliści z sieci dystrybucyjnej 
świadczą usługi doradcze na etapie projektowania obiektu, 
dokonywania uzgodnień technicznych aż po odbiór 
budowlany.

Fachowe wykonanie montażu gwarantują doświadczeni 
monterzy firmy Hörmann i szkoleni na seminariach partnerzy 
handlowi Hörmann.

Pod kątem przyszłości
Hörmann jest przykładem dla innych. Dlatego od 2013  
roku firma pokrywa 40 % zapotrzebowania na energię  
ze źródeł ekologicznych, kontynuując ten proces  
w następnych latach. Jednocześnie, dzięki wdrożeniu 
inteligentnego i certyfikowanego systemu zarządzania 
energią, przedsiębiorstwo ograniczy rocznie emisję wielu  
ton CO². Oprócz tego firma Hörmann ma w swojej ofercie 
produkty dla budownictwa realizowanego zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Jako wiodący producent bram, drzwi, 
ościeżnic i napędów w Europie jesteśmy 
zobowiązani do zachowania najwyższej 
jakości naszych produktów i usług 
serwisowych. W ten sposób ustanawiamy 
standardy obowiązujące na rynkach 
międzynarodowych.

Wyspecjalizowane zakłady zajmują się 
rozwojem i produkcją stolarki budowlanej, 
która wyróżnia się wysoką jakością, 
bezpieczeństwem działania i trwałością.

Obecność w najważniejszych regionach 
gospodarczych na świecie umocniła  
naszą pozycję silnego i postępowego 
partnera w budownictwie obiektowym  
i przemysłowym.
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Systemy bram przemysłowych Hörmann
Perfekcyjnie dopasowany system to gwarancja wysokiej ekonomiczności
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Bramy segmentowe
Bramy segmentowe zajmują mało miejsca, a dzięki różnym typom 
prowadzenia można je dostosować do obiektów przemysłowych 
każdego rodzaju. Zapewniają bezpieczne planowanie zarówno  
w przypadku nowych, jak i remontowanych obiektów.  
Hörmann oferuje przygotowane na miarę rozwiązania do każdego 
zastosowania: począwszy od bram z wbudowanymi drzwiami 
przejściowymi bez wystającego progu, które zapewniają wygodne 
przechodzenie, po całkowicie przeszklone bramy z odpornym  
na zarysowania przeszkleniem Duratec.

Bramy rolowane i kraty rolowane
Prosta konstrukcja bram rolowanych, składająca się z niewielu 
komponentów sprawia, że bramy te są szczególnie ekonomiczne  
i wytrzymałe. W zależności od wymagań dostępne są różne warianty 
płaszcza bramy i wyposażenia. Szczególnie ekonomicznym 
rozwiązaniem do hal o niskiej frekwencji przejeżdżających pojazdów 
jest brama rolowana SB z innowacyjnym mechanizmem sprężyn 
naciągowych. Natomiast brama rolowana Decotherm S jest 
odpowiednim produktem do zakładów logistycznych o dużym  
nasileniu ruchu.

Bramy szybkobieżne
Bramy szybkobieżne Hörmann stosuje się zarówno wewnątrz,  
jak i na zewnątrz budynków, gdzie służą optymalizacji ciągów 
transportowych, poprawiają klimat pomieszczeń i ograniczają  
straty energii. Państwa korzyść: elastyczne bramy szybkobieżne  
są szczególnie bezpieczne i ekonomicznie dzięki zastosowaniu 
technologii SoftEdge ze zintegrowanym zabezpieczeniem 
przeciwkolizyjnym / anti-crash. Na zewnątrz budynku zaleca się  
montaż szybkiej bramy spiralnej HS 7030 PU, składającej się  
z ocieplanych pianką PU paneli, które zapewniają wysoką  
izolacyjność cieplną bramy. Ta brama przekonuje też prędkością 
otwierania, która wynosi nawet 2,5 m/s, oraz eleganckim wyglądem 
powierzchni Micrograin.

 ◀ Salon firmy Europemobile GmbH w Saaldorf-Surheim, Niemcy, 
wyposażony w produkty Hörmann
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Systemy bram przemysłowych i technika przeładunku Hörmann
Rozwiązania systemowe w pełni się opłacają
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Wjazdowe bramy przesuwne
Wjazdowe bramy przesuwne Hörmann, wykonane ze stabilnych  
kształtowników stalowych, są dostarczane jako gotowy zestaw  
do montażu w otworach o szerokości do 12 m. Montując drugą bramę  
z przeciwległej strony można zamykać otwory o szerokości łącznie 24 m. 
Konstrukcja bramy jest samonośna. Zalety: minimum pracy  
przy fundamentach, nie wymaga montażu prowadnic, eliminuje  
zakłócenia w pracy bramy związane z oblodzeniem, opadami  
śniegu czy silnym zabrudzeniem.

Sterowania specjalne
Firma Hörmann oferuje koncepcję całego systemu sterowania 
pochodzącego od jednego producenta i dostosowaną  
do indywidualnych potrzeb klienta. Projekt obejmuje włączenie 
rozwiązania firmy Hörmann w opracowany system sterowania  
Klienta, kompletne sterowanie centralne do wszystkich procesów 
funkcyjnych oraz opartą na technologii PC wizualizację wszystkich 
komponentów bramy i urządzeń do przeładunku.

 ◀ Centrum logistyczne Alnatura w Lorsch, Niemcy, 
wyposażone w produkty Hörmann

Technika przeładunku
Firma Hörmann oferuje wszystkie komponenty stacji przeładunkowej  
od jednego producenta: rampy przeładunkowe, uszczelnienia bram, 
domki przeładunkowe i odbojnice najazdowe. Produkty zaprojektowane, 
skonstruowane i wyprodukowane we własnym zakresie przez firmę 
Hörmann są do siebie optymalnie dopasowane i umożliwiają sprawną 
realizację procesów za- i rozładunku.
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Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne Hörmann
Drzwi najwyższej jakości i szeroki wybór wariantów wyposażenia
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 ◀ Budynek zarządu głównego E.ON w Essen, Niemcy, 

wyposażony w produkty Hörmann

Wytrzymałe drzwi wewnętrzne
Ze względu na szereg zalet drzwi ZK już od wielu lat sprawdzają się  
w biurach i pomieszczeniach administracyjnych. Są wytrzymałe, 
odporne na odkształcenia i zniszczenia. Drzwi wewnętrzne ZK-OIT  
(OIT 40) opracowaliśmy specjalnie z myślą o budynkach przemysłowych  
i handlowych, zakładach rzemieślniczych, urzędach, szkołach  
i koszarach wojskowych. W zależności od zakresu zastosowania  
i stawianych wymagań oferujemy różne wypełnienia drzwi.

Bezpieczne drzwi do mieszkań
Drzwi przeciwpożarowe o zwiększonej odporności na włamanie KSi  
to trafny wybór np. do mieszkań w budynkach wielorodzinnych.  
Te wytrzymałe stalowe drzwi posiadają standardowo wyposażenie 
zabezpieczające przed włamaniem, dzięki czemu zapewniają 
mieszkańcom budynku pełne bezpieczeństwo. Różne warianty 
kolorystyczne i elementy wyposażenia umożliwiają spełnienie 
wszelkich indywidualnych wymagań.

Drzwi zewnętrzne z przegrodą termiczną
Ograniczanie zużycia energii ma w dzisiejszych czasach jeszcze 
większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Z tego względu  
zaleca się montaż drzwi zewnętrznych MZ Thermo. Te wielofunkcyjne 
drzwi wyposażone w płytę drzwiową i ościeżnicę z przegrodą 
termiczną oraz obwiedniową uszczelkę progową oferują, do 30 % 
lepsze właściwości izolacyjne niż zwykłe drzwi wielofunkcyjne. 
Konstrukcja drzwiowa jest oferowana również w wersji KSI Thermo 
jako bezpieczne zamknięcie zewnętrzne, spełniające wymagania 
klasy 2 odporności na włamanie. Do jasnych i reprezentacyjnych  
wejść polecamy całkowicie przeszklone drzwi profilowe TC 80.

Drzwi zewnętrzne z przegrodą termiczną 
zapewniają o 30 % lepszą izolacyjność 
cieplną*

* w porównaniu do zwykłych drzwi  
wielofunkcyjnych / przeciwwłamaniowych
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Drzwi i ościeżnice Hörmann
Więcej światła nie tylko w biurze
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Ościeżnice stalowe
Hörmann oferuje optymalny wybór ościeżnic stalowych przeznaczonych 
do zabudowy w ścianach litych i gipsowo-kartonowych. Ościeżnice  
do drzwi, okien i przejść mogą być zakończone łukiem segmentowym, 
pełnym lub ostrym, a także tworzyć połączenia z elementami bocznymi  
 i naświetlami górnymi.

Okna w ścianach wewnętrznych
Przeszklenia w ścianach wewnętrznych w formie okien lub elementów  
na całej wysokości pomieszczenia zapewniają więcej światła i lepszą  
widoczność. Przeszklenia w ścianach wewnętrznych spełniają takie  
wymagania, jak: izolacyjność cieplna i akustyczna oraz ochrona  
przed promieniowaniem, są dostępne w wersji ognioodpornej F30  
i naświetlami ogniotrwałej F90. Uwaga – zastosowanie na rynku  
polskim wymaga indywidualnych uzgodnień z Hörmann Polska sp. z o.o.

Całkowicie przeszklone drzwi biurowe
Są to eleganckie i stabilne aluminiowe drzwi wewnętrzne AZ 40 i ES 50, 
których montaż zaleca się szczególnie w przypadku odnawiania  
i wykańczania np. pomieszczeń biurowych i administracyjnych.  
Wygląd drzwi można harmonijnie dopasować do wystroju wnętrza. 
Duże przeszklenia drzwi zapewniają jasną i pogodną atmosferę 
wewnątrz budynku. Te aluminiowe drzwi wewnętrzne spełnią wszystkie 
oczekiwania użytkowników co do wyposażenia i jakości wykonania.
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Zamknięcia przeciwpożarowe Hörmann
Odpowiednie rozwiązanie do wszystkich wymagań
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Drzwi wielofunkcyjne
Konstrukcja stalowych drzwi przeciwpożarowych D65 OD spełnia 
europejskie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
uwzględnia wymagania przyszłej normy wyrobu EN 16034 i jest  
badana według norm DIN 4102 i EN 1634. To oznacza, że europejska 
norma wyrobu zastąpi krajową Aprobatę Techniczną. W zakresie 
projektowania zamknięć przeciwpożarowych obowiązują nadal 
wymagania krajowe. Wkrótce w ofercie dostępne będą również drzwi 
przeciwpożarowe w nowej konstrukcji OD, spełniające wymagania 
europejskiej normy wyrobu EN 16034.

Stalowe drzwi przeciwpożarowe  
w wersji bezprzylgowej
Cechą charakterystyczną drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych 
STS / STU jest gładka i równa płyta drzwiowa, klejona na całej 
powierzchni, a także ich zlicowany, elegancki wygląd – w 100 %  
taki sam jak drzwi EI230, EI260 oraz drzwi dymoszczelnych.  
Uwaga – zastosowanie na rynku polskim wymaga indywidualnych 
uzgodnień z Hörmann Polska sp. z o.o.

Przeciwpożarowe i wielofunkcyjne  
bramy przesuwne
Przeciwpożarowe i dymoszczelne bramy przesuwne firmy Hörmann  
są dostępne w wersji jedno- i dwuskrzydłowej oraz teleskopowej. 
Przechodzenie przez bramę, przejeżdżanie małymi wózkami 
transportowymi ułatwiają drzwi przejściowe / ewakuacyjne  
wbudowane w przesuwnej bramie przeciwpożarowej. W ofercie 
dostępne są także bramy przesuwne uniwersalne, nie pełniące  
żadnych szczególnych funkcji.

 ◀ Centrum kardiologii w Kolonii, Niemcy,  
wyposażone w produkty Hörmann

EI230 EI260 EI290 RS dB RC MZ



12

6

10

8

9

7

7 10

9

2

2

5

1

6

6

11

3

3

1

2

4

8

6

6

6

7

Bramy segmentowe

Bramy i kraty rolowane

Bramy szybkobieżne

Technika przeładunku

Bramy przesuwne  
ze stali i stali nierdzewnej

Drzwi obiektowe  
ze stali i aluminium

Drzwi ze stali i stali nierdzewnej

Ościeżnice stalowe z wysokiej 
jakości drewnianymi wielofunk-
cyjnymi drzwiami Schörghuber

Elementy w konstrukcji ramowej 
z pełnym przeszkleniem*

Automatyczne drzwi przesuwne*

Okna w ścianach wewnętrznych*

Bramy do garaży zbiorczych

Szybki serwis związany z kontrolą,  
konserwacją i naprawą
Nasza gęsta sieć punktów serwisowych gwarantuje klientom  
szybki kontakt z firmą – jesteśmy do Państwa dyspozycji

Oferta produktów Hörmann
Wszystkie elementy do budownictwa obiektowego od jednego producenta

* brak dokumentów dopuszczających  
do stosowania na rynku polskim
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej  

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.  

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie  

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji  

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia,  

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,  

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA
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