
Společnost Hörmann na veletrhu BAU 2013

 Všechny novinky na první pohled
Nejlepší tepelná izolace, optimalizovaná technika vrat, nový design vrat a dveří



Sekční garážová vrata
s novým povrchem New Silkgrain a tepelně izolovanými vedlejšími dveřmi
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Nový povrch
New Silkgrain

• hladký povrch s jemným strukturováním

• obzvlášť odolný vůči poškrábání

• nový, obzvlášť ušlechtile působící tmavý antracitový 
barevný odstín „Titan“

• v 15 přednostních barvách za stejnou cenu, jakož  
i v odstínech RAL podle volby

• obzvlášť výhodná v odstínech provozně bílá a „Titan“

• pro garážová sekční vrata a boční sekční vrata  
s drážkou M nebo L

• k dodání od března 2013

Tepelně izolované vedlejší dveře 
TopComfort s lamelami sekčních vrat

• v provedení s 1 a 2 křídly

• hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem

• 75 mm široký rám křídla s výplní lamel z LPU

• možnost sladění lamel k motivu vrat

• pro vrata LPU s drážkou S, M a L

• s povrchy Woodgrain, New Silkgrain a Micrograin

• k dodání od léta 2013

Dvoukřídlé garážové vedlejší dveře

• s širokými rámy křídel a hliníkovou blokovou zárubní 
(profil typu 2)

• k dodání od března 2013
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Sekční garážová vrata
ve 24 dekorech Duragrain s povrchem vysoce  
odolným proti poškrábání

Nový povrch Duragrain

• dekorační povrch Duragrain s vysoce pevným ochranným lakem

• charakter povrchu věrný do detailu

• velká škála s 24 dekory

• pro vrata LPU s drážkou M a L i kazetou

• k dodání od května 2013

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ
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Beton

Rusty Steel

Whitewashed Oak (vápněný dub)

Teak

Nature Oak (přírodní dub)

Noce sorrento natur

Noce sorrento balsamica

Rusty Oak

Sapeli

White Oak

Sheffield

Burned Oak

Bambus

Vzhled s patinou

Koloniální ořech

Zlatý dub

Ořech terra

Tmavý dub/ořech

Winchester

Tmavý dub - rustical

Cherry

Světlý dub

Smrk

Rosewood
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Dálkový ovladač HSE 2 BS
v mnoha barvách a atraktivních dekorech

Kovový vzhled

Vzhled kořenového dřeva

vzhled světlého kořenového dřeva
vzhled světlého dřeva
vzhled tmavého dřeva
vzhled tmavého kořenového dřeva

(obr. zleva)

Barvy

Zelená
Lila
Žlutá
Červená
Oranžová

(obr. zleva)

k dodání  
od března 2013

Vyobrazení v originální velikosti
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Karbonový vzhled

Vzhled kořenového dřeva

vzhled světlého kořenového dřeva
vzhled světlého dřeva
vzhled tmavého dřeva
vzhled tmavého kořenového dřeva

(obr. zleva)

Barvy

Zelená
Lila
Žlutá
Červená
Oranžová

(obr. zleva)
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Pohony garážových vrat a vjezdových bran
s rádiovou technikou BiSecur

Aplikace BiSecur Gateway

• pohodlná obsluha prostřednictvím iPhone,  
iPad a inteligentních telefonů a tabletů  
se systémem Android

• přehledná správa a ovládání garážových vrat, 
vjezdových bran, osvětlení atd. pomocí rádiové 
techniky BiSecur

• automatická indikace polohy vrat u pohonů 
garážových vrat a vjezdových bran

• jednoduché ovládání pomocí intuitivních symbolů

• předpokladem je přídavné zařízení „Hörmann 
BiSecur Gateway“ a připojení na internet

• k dodání od podzimu 2013

Pohon otočných vjezdových bran RotaMatic Pohon posuvných vjezdových  
bran LineaMatic

Pohony vjezdových bran 
RotaMatic a LineaMatic  
s dotazem na polohu brány

• k dodání od léta 2013

Motorový zámek domovních dveří 
s rádiovou technikou BiSecur

• jednoduché a bezpečné odemknutí domovních 
dveří dálkovým ovladačem

• automatické uzamknutí dveří (odpojitelné)

• obzvlášť bezpečně zakódované rádiové  
dálkové ovládání

• k dodání od podzimu 2013
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Ocelové domovní dveře ThermoPro Plus
s dveřním křídlem o tloušťce 65 mm lícujícím s plochou

65 mm

Další informace  
najdete v brožuře  
Domovní a vchodové  
dveře ThermoPro.

Zárubeň s přerušeným tepelným 
mostem z kompozitního 
materiálu, který je vložen uvnitř.

• ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm lícující 
s plochou, s výplní tuhou polyuretanovou 
pěnou a s uvnitř uloženým rámem křídla

• zárubeň s přerušeným tepelným mostem  
z kompozitního materiálu

• hliníková zárubeň s přerušeným  
tepelným mostem o tloušťce 80 mm  
se vzhledem Roundstyle

• trojnásobné těsnění

• Jen u firmy Hörmann: 3násobné tepelně 
izolační prosklení s bezpečnostním sklem 
zevnitř i zvenku

• 5bodový bezpečnostní zámek se zajišťovací 
lištou na straně závěsů

• na přání lze dodat s bezpečnostní výbavou 
RC 2 bránící vloupání

• 3D závěsy

• vysoká tepelná izolace s hodnotou  
U až 1,0 W/ (m²·K)

• k dodání od března 2013

Hodnota U 
až 

1,0 W/ (m²·K)

Obrázek  
v originální velikosti

 Domovní a vchodové dveře
S dveřním křídlem lícujícím s plochou a vysokou tepelnou izolací

RC 2
Certifikovaná
bezpečnost

ThermoPro Plus s tloušťkou dveřního křídla 65 mm

RC 2
Certifikovaná 
bezpečnost
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Aktuální program 
hliníkových domovních 
dveří najdete v brožuře 
Hliníkové domovní dveře.

Hliníkové domovní dveře ThermoSafe
s křídlem lícujícím s plochou o tloušťce 73 mm vhodné  
pro nízkoenergetické domy

73 mm

Hliníková zárubeň s přerušeným 
tepelným mostem

• hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm 
lícující s plochou, s výplní tuhou 
polyuretanovou pěnou a s uvnitř uloženým 
rámem křídla

• hliníkový profil rámu křídla s přerušeným 
tepelným mostem 

• hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným 
tepelným mostem 

• dvojité těsnění

• Jen u firmy Hörmann: 3násobné tepelně 
izolační prosklení s bezpečnostním sklem 
zevnitř i zvenku

• 5bodový bezpečnostní zámek H5  
s bezpečnostním čepem na straně závěsů

• na přání lze dodat s bezpečnostní výbavou 
RC 3 bránící vloupání

• bezkabelový proudový a datový  
přechod od zárubně k dveřnímu křídlu  
u mechatronických zámků

• 3D závěsy

• obzvlášť vysoká tepelná izolace  
s hodnotou U až 0,8 W/ (m²·K)

• k dodání od podzimu 2013
pro více než 20 motivů z aktuálního programu 
hliníkových domovních dveří

Hodnota U 
až 

0,8 W/ (m²·K)

Obrázek  
v originální velikosti

WK 2
Certified

safety

Aluminium Entrance Doors
Enjoy convenience and security for your home

 
Three-dimensional glass designs

WK 2
Certified

safety

RC 3
Certifikovaná 
bezpečnost
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Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon
s tloušťkou dveřního křídla 100 mm – ideální pro pasivní domy

100 mm

Přerušení tepelného mostu 
kompozitním profilem uloženým 
v zárubni včetně zesílených 
karbonových-skelných vláken.

• vhodné pro pasivní domy

• hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 100 mm 
lícující s plochou, s výplní tuhou 
polyuretanovou pěnou a s uvnitř uloženým 
rámem křídla

• Přerušení tepelného mostu kompozitním 
profilem uloženým v zárubni včetně zesílených 
karbonových-skelných vláken.

• maximální tepelná izolace a tuhost

• hliníková zárubeň 111 mm s přerušeným 
tepelným mostem 

• trojnásobné těsnění

• Jen u firmy Hörmann: 4násobné tepelně 
izolační prosklení s bezpečnostním sklem 
zevnitř i zvenku

• 9bodový bezpečnostní zámek H9

• na přání lze dodat s bezpečnostní výbavou 
RC 4 bránící vloupání

• bezkabelový proudový a datový  
přechod od zárubně k dveřnímu křídlu  
u mechatronických zámků

• standardně se skrytě uloženými závěsy  
pro elegantní vzhled dveří i na vnitřní straně

• vynikající tepelná izolace s hodnotou  
U až 0,45 W/ (m²·K)

• k dodání od podzimu 2013
pro všechny nové motivy s madlem lícujícím  
s plochou a prohlubní po madlo (viz str. 12)

Nejlepší 
hodnota U 
až 

0,45 W/ (m²·K)

Obrázek  
v originální  
velikosti

RC 4
Certifikovaná 
bezpečnost
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Dveřní motivy ThermoCarbon
exkluzivní vzhled s madlem lícujícím s plochou

Motiv 300
v barvě provozně bílá, 
RAL 9016

Motiv 302
v barvě provozně bílá, 
RAL 9016

Motiv 306
v barvě provozně 
bílá, RAL 9016

Motiv 301
v barevném odstínu 
CH 703 s barevnou 
aplikací v barvě rubínově 
červená, RAL 3003

Motiv 305
v barevném odstínu 
Hörmann CH 703  
s barevnou aplikací  
v odstínu bílý hliník, 
RAL 9006

Motiv 308
v barvě provozně 
bílá, RAL 9016

Madlo lícující s plochou s prohlubní pro madlo v dveřním křídle
Exkluzivní madla z hliníku nebo ušlechtilé oceli se harmonicky začleňují do dveřního křídla 
lícujícího s plochou domovních dveří ThermoCarbon. Prohlubeň pro madlo je nenápadně 
integrována do dveřního křídla.

K dodání od podzimu 2013 jako domovní dveře ThermoCarbon

Motiv 304
v barvě provozně bílá, 
RAL 9016

Motiv 310
v barvě provozně bílá, 
RAL 9016
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„Technická preciznost a špičkový design – to je přesně můj styl“
Michael Schumacher, 7násobný mistr světa formule 1 
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Vícebodový bezpečnostní zámek  
s automatickým uzamknutím

• mechanicky samozamykací vícebodový zámek  
s antipanikovou funkcí

• zámek se uzamkne, jakmile se zavře dveřní  
křídlo (odpojitelné)

• volitelně pro všechny multifunkční dveře s obranou 
proti vloupání WK 3 / RC 3 a WK 4 / RC 4

• k dodání od července 2013

Multifunkční dveře
pro speciální požadavky

Protipožární dveře EI290 H16  
pro zásobovací šachty

• celoevropské použití jako protipožární dveře 
EI290, zkoušené podle normy EN 1634

• na přání lze použít jako protipožární uzávěr  
v rozvodných šachtách

• 3stranná obvodová zárubeň s těsněním

• zápustné podlahové těsnění a speciální  
uzávěr šachty

• k dodání od července 2013

Protipožární dveře EI230 H3-2  
s třídou odporu RC 3

• celoevropské použití jako protipožární dveře 
EI230, zkoušené podle normy EN 1634

• snadné otvírání dveří díky plně panikové 
funkci podle normy EN 1125

• bezpečná obrana proti vloupání  
zvenku díky třídě odporu RC 3  
(s vícenásobným uzamknutím)

• k dodání od července 2013

Motorový zámek s rádiovou 
technikou BiSecur

• jednoduché a bezpečné odemknutí  
dálkovým ovladačem

• motoricky poháněné vícenásobné uzamknutí

• obzvlášť bezpečně zakódované rádiové 
dálkové ovládání

• k dodání od července 2013

WK 4 WK 3 

RC 3 RC 4 

T30 T90

EI230 EI290
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Funkční dveře pro stavební objekty
s novými možnostmi

Vnitřní dveře ZK

• velkoplošné prosklení LA 8 pro více světla  
v místnosti

• elegantní dekorativní povrch Melinga Dark

• K dodání od července 2013

Víceúčelové dveře MZ-Thermo

• dvoukřídlé provedení pro větší průchozí  
šířku (k dodání od července 2013)

• velkoplošné prosklení pro více světla  
v místnosti (TPS 051)

• pro větší flexibilitu použitelné vlevo  
i vpravo (TPS 081)

Bezpečnostní dveře KSI Thermo

• pro větší flexibilitu použitelné vlevo  
i vpravo (TPS 080)
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Ocelové protipožární  
a kouřotěsné dveře T30  
S-Line a N-Line

• snadné otvírání dveří díky plné panikové 
funkci podle normy EN 1125

• bezpečná obrana proti vloupání zvenku  
díky třídě odporu RC 2

• k dodání od léta 2013

Ocelové protipožární 
a kouřotěsné prvky T90

• odolné proti ohni T90

• jako jednokřídlé a dvoukřídlé dveře  
i jako pevné prosklení

• k dodání od jara 2013

Hliníkové protipožární  
a kouřotěsné dveře T30  
HE 311 s hliníkovou zárubní  
bez čelní strany

• exkluzivní vzhled dveří bez viditelné čelní 
strany zárubně na straně závěsů

• s maximální průchozí šířkou

• k dodání od léta 2013

Hliníkové protipožární  
a kouřotěsné dveře T30 HE 311

• bránící vloupání RC 3

• tlumící hluk až o 42 dB*

• k dodání od léta 2013

Protipožární a kouřotěsné prvky
s exkluzivním vzhledem dveří a s rozšířenými funkcemi

RC 3 RST30
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Automatické posuvné dveře 
AD 100

• normální profil s náhledem profilu 35 mm

• profil s přerušeným tepelným mostem  
s náhledem profilu 50 mm

• velmi malá výška pohonu pouhých 100 mm

• standardní izolační prosklení

• ihned k dodání

Hliníkové automatické posuvné 
dveře T30 v kombinaci s hliníkovou 
systémovou stěnou

• schváleno pro kombinaci ASV-1 / ASV-2  
s HE 331 SW

• maximální průhlednost a maximální pohodlí

• k dodání od jara 2013

Další informace naleznete  
v brožuře Automatické 
posuvné dveře AD 100.

Automatické posuvné dveře
pro bezbariérové vstupní vchody a únikové cesty

T30

Automatic Sliding Doors AD 100
Transparency and function, perfectly combined

Profile with thermal break AD 100 Thermo
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Protipožární a kouřotěsné dveře STS / STU  
a protipožární posuvná vrata FST
s inteligentními detaily

Další informace naleznete  
v brožuře Dveře STS / STU  
z oceli a ušlechtilé oceli.

Víceúčelové dveře STS / STU 
jako kouřotěsné nebo 
bezpečnostní dveře

• kouřotěsné se zápustným  
podlahovým těsněním.

• bránící vloupání WK 2 / WK 3 u dveří STU  
bez horního dílu

• volitelné pro všechny víceúčelové  
dveře STS / STU

• ihned k dodání

Uzavírací plech z ušlechtilé oceli 
lícující s plochou a ochranou 
hran pro dveře STS / STU

• účinně chrání základní nástřik i lak dveří

• na přání pro všechny dveře STS / STU  
z oceli a ušlechtilé oceli

• ihned k dodání

Protipožární a kouřotěsná 
posuvná vrata FST

• standardně se skrytě umístěným  
tlumičem dorazu, elegantně integrovaným  
v dveřním křídle

• na přání s volným chodem:
vrata lze jednoduše a bez námahy otevřít  
do libovolné polohy. V případě požáru  
se vrata z této polohy automaticky zavřou.

• kontakt integrovaných dveří je standardně 
integrován v dveřním křídle

• integrované dveře volitelně až do světlé 
průchozí šířky 1200 mm

• k dodání od dubna 2013
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Průmyslová sekční vrata
nová konstrukční řada 50

Více světla

• velká prosklená pole

• úzká těsnění tabulí

Moderní vzhled profilů

• jednotná šířka příčlí 52 mm (N-Line)

• lehce zkosené hrany profilů (S-Line)

Harmonicky integrované dveře

• standardní průchozí šířka 940 mm

• standardně se skrytě umístěnými závěsy

• rovnoměrně plochý hliníkový rám

k dodání od března 2013
Další informace naleznete  
v brožuře Průmyslová  
sekční vrata

 Průmyslová sekční vrata
S inovačními integrovanými dveřmi bez vysokého prahu docílíte vyšší bezpečnosti

Konstrukční řada 50:
Nové pohledy na vrata u hliníkových vrat

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ
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Světelná mříž integrovaná  
v zárubni

• menší ztráty energie díky rychlejšímu  
zavření vrat

• bez nutnosti zajištění před zavírací  
hranou a přídavné světelné závory

• světelná mříž je integrovaná v zárubni,  
kde je dobře chráněna

• volitelně při použití pohonu WA 400 FU  
a řídicí jednotky B 460 FU

• k dodání od podzimu 2013

Průmyslová sekční vrata
s inovačními výplněmi

Tónované umělohmotné prosklení Duratec 
jako dvojitá nebo trojitá tabule

Bílé tónování (opál) Šedé tónování

Hnědé tónování Komůrkové desky (7komůrkové) z polykarbonátu

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ
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Lamely nebo profily  
s přerušeným  
tepelným mostem 
s hloubkou 67 mm, bez ochrany proti 
sevření prstů* v přechodech lamel

100 % vzhledově stejné
s hloubkou 42 mm v provedeních:

• SPU 67 Thermo

• APU 67 Thermo

• ALR 67 Thermo

Vysoká úroveň  
tepelné izolace
s hodnotami U** až:

• 0,51 W/ (m²·K) u SPU 67 Thermo

• 1,7 W/ (m²·K) u APU 67 Thermo

• 1,9 W/ (m²·K) u ALR 67 Thermo

• K dodání od podzimu 2013

Průmyslová sekční vrata
s novou hloubkou 67 mm

67 mm

67 mm

APU 67 Thermo ALR 67 Thermo

67 mm

SPU 67 Thermo

* v nabízeném rozsahu velikostí splňují tato vrata 
požadavky normy EN 13241-1

** při ploše vrat 5000 × 5000 mm s ThermoFrame
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Rolovací vrata / rolovací mříže
pro větší bezpečnost při otvírání a zavírání

Předsazená světelná závora

• překážky jsou rychle a bezpečně  
rozpoznány ještě před dotykem

• integrované systémy na koncích  
podlahového profilu

• téměř neviditelné, chráněné před  
poškozením ve vodicích kolejnicích

• ihned k dodání

Pohon WA 300 R S4 s funkcí 
mezní síly ve směru zavírání  
i otvírání

• není nutné zajištění před zavírací hranou  
ani zajištění proti vtažení

• rychlá a jednoduchá montáž, protože na plášť 
není nutné montovat žádné komponenty

• obzvlášť snadný pro servis a snadno 
udržovatelný

• k dodání od července 2013

Montážní převodovka pro rolovací  
vrata SB s pohonem WA 300 R S4

• pro všechny pláště Decotherm A a S (způsob 
dodání - plášť a navíjecí hřídel odděleně)

• zjednodušená montáž, neboť se lze obejít  
bez použití vysokozdvižného vozíku

• montáž je možná i v průvlacích

• mnohočetné použití  
(odzkoušeno pro 5000 vratových cyklů)

• ihned k dodání

TR10E041 85

3.63.5

3.43.3
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Rolovací mříž RollMatic
pro malé uzávěry prodejen s malými prostorovými poměry

Další informace najdete  
v prospektu Rolovací  
mříže RollMatic.

Rolovací mříž RollMatic

• kompaktní konstrukce s potřebným prostorem  
u překladu nebo hloubkou instalace pouze  
335 mm a bočním ostěním jen 100 mm  
(strana pohonu 200 mm)

• jako ručně ovládaná rolovací mříž  
s jednoduchou obsluhou řetězovým kladkostrojem 
nebo tažným lankem

• pohodlná obsluha s pohonem, prostorově  
úsporně integrovaným v obložení hřídele

• není nutné zajištění před zavírací hranou  
ani zajištění proti vtažení

• 2 provedení pláště:
HG 75
HG-L

• k dodání od dubna 2013

HG 75

HG-L

 Rolovací mříž RollMatic
Kompaktní konstrukce optimální pro uzávěry prodejen s těsnými prostorovými poměry
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Rychloběžná vrata
pro různé montážní situace a s komfortním ovládáním

Další informace  
najdete v brožuře 
Rychloběžná vrata.

Tři provedení kování u rychlých 
sekčních vrat

• HS 5015 PU N s kováním vodicích kolejnic  
a malým potřebným prostorem u překladu

• HS 5015 PU H s výškově vedeným kováním 
vodicích kolejnic, které se na přání 
přizpůsobuje výšce stropu.

• HS 5015 PU V se svislým kováním vodicích 
kolejnic, které vede prostorově úsporně  
podél stěny haly.

• k dodání od července 2013

Venkovní rychloběžná vrata  
V 9015 L Trekking

• plášť se otvírá přes profily zabezpečení  
před větrem pomocí pásového systému

• integrované komponenty pohonu  
a řídicí jednotky

• k dodání od června 2013

Externí řídicí prvek

• k jednoduché obsluze a programování

• řídicí jednotku lze umístit vedle pohonu  
a jednoduše připojit

• stejná ovládací tlačítka jako u řídicí jednotky  
a 4násobný 7segmentový displej

• k dodání od června 2013

Vnitřní vrata V5030 MSL jako 
ochrana vnitřního prostoru

• díky přepážce chrání obslužný personál  
od vnitřního prostoru a v případě potřeby 
rychle uvolňuje přístup

• bezpečnostní senzory v hliníkovém 
podlahovém profilu a v zárubni spolehlivě 
hlásí polohu vrat do řídicí jednotky zařízení 
(Performance Level d)

• otevření vrat, je možné, jen když je stroj  
v klidu, a provoz stroje je možný jen při 
zavřených vratech

• k dodání od června 2013

 Rychloběžná vrata
Pro optimální chod a zlepšenou hospodárnost

Bezpečnostní světelná mříž
· standardně ·

NOVÉ TYPY VRAT
Rychlá sekční vrata, V 9015 L Trekking, V 5030 MSL
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Pohon WA 300 S4

• rozšířený rozsah velikostí do 
6000 mm × 4500 mm

• na přání řídicí jednotka 300 U s integrovaným 
hlavním vypínačem

• speciální převod s vyšší rychlostí pohybu  
vrat pro vrata do velikosti 3500 × 3500 mm 
(kování H a V)

• k dodání od března 2013

Další informace naleznete  
v letáku WA 300 S4.

Tlačítková řídicí jednotka 300 U
(obr. nahoře)

• kompaktní jednotka v kombinaci s řídicími 
jednotkami nakládacích můstků 420 S a 420 T

• na přání také s integrovaným  
hlavním vypínačem

• k dodání od března 2013

Řídicí jednotka nakládacího 
můstku 420 S
(obr. dole)

• standardně s funkcí Auto-Retour  
pro komfortní zpětný pohyb  
nakládacího můstku

• k dodání od března 2013

Režim úspory energie pro řídicí 
jednotky 420 S / T und 460 S / T

• ušetří cca 80 % nákladů na elektřinu

• nastavitelný přímo v řídicí jednotce

Pohony a řídicí jednotky
s kompaktní konstrukcí a technikou pro úsporu energie

Pohon průmyslových vrat WA 300
Efektivní technika pohonu – jednoduše a rychle namontovaná

Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení pro 
klidný a šetrný chod vrat. Tím se dlouhodobě 
prodlužuje životnost vratového zařízení.

Nižší investice, menší spotřeba
Cena pohonu WA 300 je asi o 30 % nižší 
než u pohonu na třífázový proud. Také denní 
spotřeba elektřiny je až o 75 % nižší.

Rychlá, jednoduchá montáž a uvedení 
do provozu, protože mnoho komponent 
je již předmontováno a není nutné montovat 
zajištění před zavírací hranou ani spínač 
protažení lana.
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Nakládací technika
pro každou situaci vhodné provedení

Externí obsluha DTH-T doporučovaná 
u předsazených komor

• pro nakládací můstky s výsuvem

• smysluplná při velké vzdálenosti mezi řídicí jednotkou 
a nakládací hranou, např. u nakládacích můstků  
v předsazených komorách, pro jednodušší a přesnější 
umístění výsuvu

• praktická u systémů DOBO, když dveře vozidla  
brání výhledu

• max. vzdálenost od řídicí jednotky 5,50 m

• k dodání od března 2013

Nová předsazená komora  
ve třech provedeních

• LHP 2 s dvoustěnným napojením  
a s panely o tloušťce 60 mm, standardně  
se zatížením střechy do 3kN/m2  
(statický výpočet podle normy EN 1990)

• LHC2 s jednostěnným napojením

• LHF 2 pro napojení na straně zákazníka, 
volitelně též vertikální

• ihned k dodání

Těsnicí límec vrat DDF-7

• plachtový těsnicí límec vrat se zvedací střechou

• šikmý tvar střechy k odvádění vody

• postranní plachty se suchým zipem: kdyby  
se plachta přiskřípla dveřmi nákladního 
automobilu, uvolní se a nepoškodí se.

• ihned k dodání
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Pomůcka pro vjezd Light Guide

• světelné diody LED na obou stranách 
nakládacího můstku ukazují řidiči nákladního 
automobilu cestu

• dobře rozpoznatelné právě  
za tmy a při silnějším sněžení

• žádná překážka pro čisticí vozy  
a vozidla odklízející sníh

• energeticky úsporná technika LED

• k dodání od března 2013

Reflexní pomůcka pro vjezd

• jednoduchá montáž na podlaze

• odrážejí světlo za tmy a ukazují řidiči 
nákladního automobilu cestu

• k dodání od března 2013

Nakládací můstky  
s integrovanou technikou RFID

• čtecí zařízení RFID dobře zajištěné  
pod nakládacím můstkem: žádné škody 
způsobené najetím nebo poškození  
vyvolané mechanickými nárazy

• spolehlivý přenos díky nejkratší vzdálenosti 
mezi čtecím zařízením a transpondérem

• velmi hospodárné: technikou RFID je vybaven 
pouze nakládací můstek, nikoli halová vozidla, 
jako jsou vysokozdvižné vozíky atp.

• ihned k dodání

Nakládací můstky  
s integrovanou technikou RFID

Další informace  
naleznete v letáku  
Nakládací můstky  
s integrovanou  
technikou RFID.
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Jako rodinný podnik je si společnost Hörmann odedávna vědoma  
své zodpovědnosti za příští generace.
Zodpovědnosti za své zaměstnance, za výrobky Hörmann,  
za přírodní zdroje a za naše životní prostředí. Dnes si jsme vědomi  
této zodpovědnosti více než dříve.

Myslíme ekologicky
Společnost Hörmann přebírá zodpovědnost  
za naše životní prostředí a za naši budoucnost

Více se o ekologických 
aktivitách společnosti 
Hörmann dozvíte  
v brožuře  
„Myslíme ekologicky“.
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Sustainable production  
for trend-setting construction

We Think Green
Hörmann is taking responsibility 
for our environment and our future




