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Οι πόρτες που απεικονίζονται διαθέτουν χαρακτηριστικά που ανήκουν  
εν μέρει στον ειδικό εξοπλισμό και συνεπώς δεν αντιπροσωπεύουν πάντοτε  
την τυποποιημένη έκδοση.

Οι αποκλίσεις στις επιφάνειες και τα χρώματα που απεικονίζονται οφείλονται  
στην εκτύπωση.

Προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η ανατύπωση 
ολόκληρου ή μέρους του παρόντος επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης. 
Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Εικόνα αριστερά: Σχέδιο 905 με επένδυση από τον πελάτη

Επιλέξτε από 20 σχέδια πόρτας – 
στη Hörmann θα βρείτε την 
πόρτα των ονείρων σας!
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“Το καλό όνομα θέλει κόπο.” (August Hörmann)

Ακολουθώντας τις αρχές του ιδρυτή της εταιρείας, η Hörmann εξακολουθεί 
να αποτελεί και σήμερα εγγύηση ποιότητας. Η οικογενειακή επιχείρηση  
με περισσότερα από 75 χρόνια πείρας στην κατασκευή πορτών  
και μηχανισμών κίνησης με πωλήσεις πάνω από 20 εκατομμυρίων  
πορτών και μηχανισμών κίνησης, έγινε το νούμερο 1 της Ευρώπης. Αυτό  
και μόνο σας κερδίζει όταν πρόκειται για την αγορά μιας μονοκόμματης 
γκαραζόπορτας Berry από την Hörmann.

Επώνυμη ποιότητα Hörmann
Προσανατολισμένη στο μέλλον αλλά και αξιόπιστη
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χρόνια
εγγύηση

Ατενίζοντας το μέλλον
Η Hörmann θα ήθελε να δώσει το καλό παράδειγμα.  
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία θα καλύπτει από το 2013  
το 40 % των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες με στόχο να αυξήσει το ποσοστό αυτό  
με τον καιρό. Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή ενός ευφυούς 
και πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας 
εξοικονομούνται ετησίως πολλοί τόνοι CO². Και τέλος,  
τα προϊόντα της Hörmann συμβάλλουν στην  
αειφόρο κατασκευή.

*  Τους αναλυτικούς όρους της εγγύησης θα τους βρείτε στη διεύθυνση: 
www.hoermann.com

Made in Germany
Η Hörmann σχεδιάζει και παράγει η ίδια όλα τα εξαρτήματα 
για τις γκαραζόπορτες και τους μηχανισμούς κίνησης.  
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας εργάζονται εντατικά  
σε νέα προϊόντα, προχωρούν σε συνεχείς εξελίξεις  
και βελτιώνουν ακόμη και τις παραμικρές λεπτομέρειες. 
Αυτός είναι ο λόγος που η Hörmann κατέχει πολλές 
πατέντες και αποκλειστικότητες στην αγορά. Τα τεστ 
μεγάλης διάρκειας σε πραγματικές συνθήκες διασφαλίζουν 
τη διάθεση στην αγορά δοκιμασμένων τυποποιημένων 
προϊόντων με την ποιότητα Hörmann.

Αποδόσεις διαρκείας
Χάρη στις μοναδικές τεχνικές λύσεις και στη διασφάλιση 
της ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς, η Hörmann παρέχει 
10ετή εγγύηση για όλες τις μονοκόμματες πόρτες και 5ετή 
εγγύηση για όλους τους μηχανισμούς κίνησης Hörmann.

Πιστοποιημένη επώνυμη ποιότητα
Οι γκαραζόπορτες και οι μηχανισμοί Hörmann είναι 
προσαρμοσμένα επακριβώς μεταξύ τους, ενώ η ασφάλειά 
τους έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους, 
αναγνωρισμένους οργανισμούς. Κατασκευάζονται 
σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
DIN EN 9001 στη Γερμανία και πληρούν όλες  
τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου 13241-1.
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Καλοί λόγοι για να επιλέξει κανείς Hörmann
Ο ηγέτης της αγοράς έχει τις καινοτομίες

Ευέλικτα προστατευτικά καλύμματα και ράβδοι
Χαρακτηριστικό του υψηλού βαθμού ασφαλείας  
των μονοκόμματων γακαραζόπορτων Berry είναι  
τα ευέλικτα προστατευτικά καλύμματα πάνω από 
τους βραχίονες μοχλού και οι πλαστικές ράβδοι 
μεταξύ φύλλου πόρτας και πλαισίου. Μειώνουν  
τον κίνδυνο πιασίματος και τραυματισμού. Αυτό  
το υψηλό πρότυπο ασφαλείας θα το βρείτε μόνο 
στις μονοκόμματες πόρτες της Hörmann.

Σύστημα ασφαλείας πολλαπλών ελατηρίων
Σε περίπτωση που μετά από πολλά χρόνια κάποιο 
από τα ελατήρια του βραχίονα μοχλού σπάσει,  
τα άθικτα ελατήρια προστατεύουν την πόρτα.  
Έτσι η πόρτα προστατεύεται αξιόπιστα έναντι 
πτώσης. Η απόσταση μεταξύ των σπειρών  
των ελατηρίων είναι τόσο μικρή που προστατεύονται 
ακόμα και τα δάχτυλα των παιδιών.

Πλήρης προστασία χάρη  
σε έξυπνες λεπτομέρειες

Μακροβιότητα  
και βέλτιστη ασφάλεια21

Αποκλειστικά στην Hörmann
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Ασφαλές άνοιγμα
Όταν ανοίξει πλήρως, η πόρτα σταματάει  
στο στοπ και ακινητοποιείται πλήρως στην 
κοιλότητα της ράγας του οδηγού.

Απόλυτη σφράγιση
Ο ειδικά διαμορφωμένος βραχίονας μοχλού πιέζει 
την πόρτα κατά το κλείσιμο καλά πάνω στην κάσα. 
Έτσι δεν μένει κανένα κενό μεταξύ της πόρτας  
και του πλαισίου. Η πόρτα είναι ερμητικά κλειστή.

Καλύτερη αντιδιαρρηκτική προστασία
Η μοναδική περιστροφική ασφάλεια  
των μονοκόμματων γκαραζόπορτων της Hörmann 
στερεώνει τις γωνίες των φύλλων της πόρτας  
στο πλαίσιο και έτσι κλειδώνει με πολύ 
μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι οι συμβατικές 
κλειδαριές με ράβδο. Το άνοιγμα της πόρτας  
με λοστό καθίσταται πρακτικά αδύνατο.
Με έναν προαιρετικό πρόσθετο εξοπλισμό  
που μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα μόνοι  
σας, η πόρτα κλειδώνει και πάνω.

Φιλικό προς το χρήστη 
άνοιγμα και κλείσιμο

Ασφάλεια χάρη στην 
πρωτοποριακή ασφάλιση3 4

Αποκλειστικά στην HörmannΑποκλειστικά στην Hörmann
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Το σύγχρονο ασύρματο σύστημα 
για μηχανισμούς κίνησης για γκαραζόπορτες 
και αυλόπορτες
Το αμφίδρομο και ιδιαίτερα ασφαλές 
κρυπτογραφημένο ασύρματο σύστημα BiSecur 
αποτελεί τεχνολογία του μέλλοντος για τον άνετο 
και ασφαλή χειρισμό γκαραζόπορτων, 
αυλόπορτων, φωτισμού και πολλών ακόμη.

Με άνεση και ασφάλεια 
χάρη στην αμφίδρομη ασύρματη τεχνολογία
Δεν χρειάζεται πλέον να βγαίνετε έξω υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες προκειμένου να δείτε 
αν η γκαραζόπορτα σας είναι κλειστή. Με το 
πάτημα ενός πλήκτρου, το χρώμα της λυχνίας  
LED στο τηλεχειριστήριο HS 5 BS σας δείχνει  
αν η γκαραζόπορτά σας είναι κλειστή. Αν θέλετε, 
με ένα ακόμη πάτημα του πλήκτρου*  
η γκαραζόπορτα κλείνει.

Καλοί λόγοι για να επιλέξει κανείς Hörmann
Hörmann BiSecur: το μοντέρνο ασύρματο σύστημα  
για μηχανισμούς κίνησης για γκαραζόπορτες και αυλόπορτες

Αμφίδρομο ασύρματο  
σύστημα BiSecur

Άνετη εύρεση  
της θέσης της πόρτας5

* Σε περίπτωση χειρισμού χωρίς οπτική επαφή με την πόρτα, απαιτείται 
ένα πρόσθετο φωτοκύτταρο.
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Με σταθερή, απρόσκοπτη εμβέλεια 
Η νέα, εξαιρετικά ασφαλής διαδικασία 
κρυπτογράφησης BiSecur σας δίνει την αίσθηση 
ασφάλειας ότι κανένας ξένος δεν μπορεί  
να αντιγράψει το ασύρματο σήμα σας. Ο έλεγχος 
και η πιστοποίηση έχει γίνει από τους ειδικούς  
σε θέματα ασφαλείας του πανεπιστημίου  
Ruhr του Bochum. Είναι τόσο ασφαλές  
όσο και το online banking.

Κομψό τηλεχειριστήριο
Τα καινούρια τηλεχειριστήρια BiSecur ξεχωρίζουν 
εκτός από τη μαύρη ή λευκή γυαλιστερή τους 
επιφάνεια και για το κομψό τους σχήμα,  
που εφαρμόζει τέλεια στο χέρι.

Τα τηλεχειριστήρια BiSecur της Hörmann έχουν 
βραβευτεί από μια διεθνή κριτική επιτροπή  
για το πρωτοποριακό design τους.

Εικόνα επάνω: Τηλεχειριστήριο HS 5 BS  
με προαιρετική βάση τηλεχειριστηρίου

Πιστοποιημένη  
ασφάλεια

Μοναδικό  
design6 7

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αποκλειστικά στην Hörmann
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Σχέδια ραμποτέ
Διαχρονικά και κλασικά
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Επισκόπηση σχεδίων
από σελ. 20
Χρώματα και επιφάνειες
από σελ. 26
Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές
από σελ. 38

Σχέδιο 990 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια 
στο βασικό χρώμα Fir green, RAL 6009

Εικόνα αριστερά: Σχέδιο 902 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια  
σε Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 941 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια 
σε Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 689 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια 
στο βασικό χρώμα Anthracite grey, RAL 7016

Το σχέδιο 902 διατίθεται και με ενσωματωμένη 
ανθρωποθυρίδα. Έτσι μπορείτε να μπαίνετε 
στο γκαράζ σας, χωρίς να ανοίγετε τελείως 
την γκαραζόπορτα.

Λείος χάλυβας
Σχέδιο 902, 968, 941, 957, 990

Σύντομη επισκόπηση

Επιφάνειες

Μεγάλη επιλογή χρωμάτων 
για ατομική διαμόρφωση της πόρτας
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Σχέδια πάνελ
Μοντέρνα και προσωπικά
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Επισκόπηση σχεδίων
από σελ. 21
Χρώματα και επιφάνειες
από σελ. 26
Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές
από σελ. 38

Σχέδιο 914 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια 
σε Traffic white, RAL 9016

Λείος χάλυβας
Σχέδιο 984, 985

Επιφάνειες

Κοινά γκαράζ
Οι μονοκόμματες γκαραζόπορτες Berry  
είναι κατάλληλες και για το ασφαλές  
κλείσιμο θέσεων σε κοινά γκαράζ. 
Οι διάφορες λύσεις εξαερισμού  
διασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό  
αερισμό του γκαράζ σας. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  
στη σελίδα 20.

Εικόνα αριστερά: Σχέδιο 985, πάνελ με λεία χαλύβδινη επιφάνεια  
σε βασικό χρώμα Anthracite grey, RAL 7016

Σχέδιο 984 με επιφάνεια Decograin Golden Oak

Σχέδιο 984 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια 
σε Traffic white, RAL 9016

Decograin Golden Oak
Σχέδιο 984, 985

Decograin Rosewood
Σχέδιο 984, 985

Επιφάνειες Decograin 
για φυσική εμφάνιση ξύλου

Σύντομη επισκόπηση
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Σχέδια ταμπλάδων
Έντονα και εκφραστικά

Σχέδιο 975 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια 
σε Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 971 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια 
σε Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 977 με λεία χαλύβδινη επιφάνεια σε Traffic white, RAL 9016
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Επισκόπηση σχεδίων
από σελ. 22
Χρώματα και επιφάνειες
από σελ. 26
Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές
από σελ. 38

Σχέδιο 973 με επιφάνεια Decograin Golden Oak

Decograin Golden Oak
Σχέδιο 971, 973, 975, 977

Decograin Rosewood
Σχέδιο 971, 973, 975, 977

Λείος χάλυβας
Σχέδιο 971, 973, 975, 977, 979

Επιφάνειες

Για σχεδόν κάθε σχέδιο γκαραζόπορτας 
διατίθεται και η αντίστοιχη πλαϊνή πόρτα. 
Έτσι διαμορφώνεται μια αρμονική εικόνα, 
ιδίως αν οι δύο πόρτες είναι στο ίδιο επίπεδο.

Σύντομη επισκόπηση

Γκαραζόπορτα και πλαϊνή πόρτα 
σε ομοιόμορφη εμφάνιση
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Σχέδιο 931, σκανδιναβικό πεύκο 
σε Light grey

Σχέδια μασίφ ξύλου και ξύλινου design
Φυσικά και πολύμορφα

Σχέδιο 933, σκανδιναβικό πεύκο

Σχέδιο 934, σκανδιναβικό πεύκο σε Stone grey, RAL 7030 (βαφή από τον πελάτη)
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Επισκόπηση σχεδίων
από σελ. 24
Χρώματα και επιφάνειες
από σελ. 27
Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές
από σελ. 38

Σχέδιο ξύλινου design 62, σε Pure white

Επιφάνειες από μασίφ ξύλο

Σκανδιναβικό πεύκο
Σχέδιο 933, 925, 934,  
931, 937, 927, 936

Σκανδιναβικό πεύκο
ακατέργαστο
Σχέδιο 936

Έλατο Hemlock Αμερικής
Σχέδιο 933, 925, 934,  
931, 937, 927, 936

Μοναδικές ξύλινες πόρτες 
design
Αυτό το κομψό σχέδιο με πόρτες εισόδου 
Hörmann σε ομοιόμορφη εμφάνιση καλύπτει 
υψηλές απαιτήσεις. Αριστοκρατικό λευκό  
με αποκλειστικά στοιχεία από γυαλί  
και μέταλλο κάνουν τη μονοκόμματη 
γκαραζόπορτα να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Όλα τα ξύλινα 
σχέδια στη σελ. 24 – 25

Σύντομη επισκόπηση
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Σχέδιο 905
Για μια ατομική διαμόρφωση από τον πελάτη

Σχέδιο 905 με επένδυση από τον πελάτη

Σχέδιο 905 με επένδυση από τον πελάτηΣχέδιο 905 με επένδυση από τον πελάτη
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Επισκόπηση σχεδίων
από σελ. 25
Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές
από σελ. 38

Σχέδιο 905 για επένδυση  
από τον πελάτη
Με το σχέδιο 905 μπορείτε να διαμορφώσετε 
την πρόσοψη του γκαράζ σας ακριβώς όπως 
επιτάσσει το αρχιτεκτονικό στυλ του σπιτιού 
σας. Η χαλύβδινη κατασκευή πλαισίου  
που επενδύεται σύμφωνα με την επιθυμία  
του πελάτη, αποτελεί τη σταθερή βάση πάνω 
στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε. 
Μόνο το προσωπικό σας γούστο είναι αυτό 
που θα καθορίσει το είδος της επένδυσης. 
Έτσι θα ενσωματώσετε την γκαραζόπορτά 
σας αρμονικά στη συνολική εικόνα  
της πρόσοψης του σπιτιού σας.

Σχέδιο 905 με επένδυση από τον πελάτη

Το πλαίσιο και η ποδιά 
καλύπτονται πλήρως  
από την επένδυση.

Με την επένδυση  
που βρίσκεται μέσα  
στο πλαίσιο η ποδιά 
παραμένει ελεύθερη και 
προστατεύει την πόρτα 
από τις πιτσιλιές.

Αυτή η κατασκευή πόρτας σας προσφέρει 
δύο επιλογές:

Παραδίδεται  
και με ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα
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Ραμποτέ
Επισκόπηση σχεδίων πορτών και πλαϊνών πορτών

Σχέδιο 902
Χαλύβδινη με κατακόρυφο ραμποτέ

Σχέδιο 968
Χαλύβδινη με οριζόντιο ραμποτέ

Σχέδιο 941
Χαλύβδινη με κατακόρυφο ραμποτέ 
με οριζόντια μπάρα

Σχέδιο 957
Χαλύβδινη με οριζόντιο ραμποτέ  
με κεντρικά και πλευρικά προφίλ

Σχέδιο 990
Χαλύβδινη ραμποτέ ψαροκόκαλο

Σχέδιο 913
Χαλύβδινη με κατακόρυφο ραμποτέ 
με ενδιάμεσο έλασμα με μικρο-οπές

Σχέδιο 914
Χαλύβδινη ραμποτέ με οπές αερισμού 
(50 × 50 mm)

Σχέδιο 988
Χαλύβδινη ραμποτέ με οπές αερισμού 
(90 × 90 mm)

Χρώματα
Traffic white
7 βασικά χρώματα
RAL κατόπιν επιλογής

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 5000 mm
Ύψος 2750 mm

Σχέδιο 902, Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 941, Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 968, Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 957, Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 990, Traffic white, RAL 9016

Οι εικόνες δείχνουν μια πόρτα για άνοιγμα 
2500 × 2125 mm 
και την αντίστοιχη πλαϊνή πόρτα για άνοιγμα 
1000 × 2125 mm.

Όλες οι απεικονιζόμενες πλαϊνές πόρτες διατίθενται 
και ως δίφυλλες πόρτες.

Σχέδιο 913, Traffic white, RAL 9016 Εγκάρσια τομή εξαερισμού: περ. 20 %  
της επιφάνειας της πόρτας

Σχέδιο 914, Traffic white, RAL 9016 Εγκάρσια τομή εξαερισμού: περ. 30 %  
της επιφάνειας της πόρτας

Σχέδιο 988, Traffic white, RAL 9016 Εγκάρσια τομή εξαερισμού: περ. 25 %  
της επιφάνειας της πόρτας
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Σχέδιο 984, Decograin Golden Oak

Σχέδιο 984, Decograin Rosewood

Σχέδιο 985, Decograin Golden Oak

Σχέδιο 985, Decograin Rosewood

Σχέδιο 985, Traffic white, RAL 9016Σχέδιο 984, Traffic white, RAL 9016

Πάνελ
Επισκόπηση σχεδίων πορτών και πλαϊνών πορτών

Σχέδιο 984
Χαλύβδινη με κατακόρυφο  
μεγάλο ραμποτέ

Σχέδιο 985
Χαλύβδινη με οριζόντιο  
μεγάλο ραμποτέ

Χρώματα / Επιφάνειες
Traffic white
7 βασικά χρώματα
RAL κατόπιν επιλογής
Decograin Golden Oak
Decograin Rosewood

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 5000 mm
Ύψος 2750 mm

Οι εικόνες δείχνουν μια πόρτα για άνοιγμα 
2500 × 2125 mm 
και την αντίστοιχη πλαϊνή πόρτα για άνοιγμα 
1000 × 2125 mm.

Όλες οι απεικονιζόμενες πλαϊνές πόρτες διατίθενται 
και ως δίφυλλες πόρτες.

21



Σχέδιο 973, Decograin Golden Oak

Σχέδιο 973, Decograin Rosewood

Ταμπλάδες
Επισκόπηση σχεδίων πορτών και πλαϊνών πορτών

Σχέδιο 971, Decograin Golden Oak

Σχέδιο 971, Decograin Rosewood

Σχέδιο 971
Ταμπλαδωτή χαλύβδινη

Σχέδιο 973
Ταμπλαδωτή χαλύβδινη

Χρώματα / Επιφάνειες
Traffic white
7 βασικά χρώματα
RAL κατόπιν επιλογής
Decograin Golden Oak
Decograin Rosewood

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 5000 mm
Ύψος 2750 mm

Οι εικόνες δείχνουν μια πόρτα για άνοιγμα 
2500 × 2125 mm 
και την αντίστοιχη πλαϊνή πόρτα για άνοιγμα 
1000 × 2125 mm.

Όλες οι απεικονιζόμενες πλαϊνές πόρτες διατίθενται 
και ως δίφυλλες πόρτες.

Σχέδιο 971, Traffic white, RAL 9016 Σχέδιο 973, Traffic white, RAL 9016
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Σχέδιο 977, Decograin Golden Oak

Σχέδιο 977, Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 975, Decograin Golden Oak

Σχέδιο 975, Decograin Rosewood Σχέδιο 977, Decograin Rosewood

Σχέδιο 975, Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 979, Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο 975
Ταμπλαδωτή χαλύβδινη

Σχέδιο 977
Ταμπλαδωτή χαλύβδινη

Χρώματα / Επιφάνειες
Traffic white
7 βασικά χρώματα
RAL κατόπιν επιλογής
Decograin Golden Oak
Decograin Rosewood

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 5000 mm
Ύψος 2750 mm

Σχέδιο 979
Ταμπλαδωτή χαλύβδινη

Χρώματα
Traffic white
7 βασικά χρώματα
RAL κατόπιν επιλογής

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 2625 mm
Ύψος 2750 mm

Οι εικόνες δείχνουν μια πόρτα για άνοιγμα
2500 × 2125 mm
και την αντίστοιχη πλαϊνή πόρτα για άνοιγμα
1000 × 2125 mm.

Όλες οι απεικονιζόμενες πλαϊνές πόρτες διατίθενται 
και ως δίφυλλες πόρτες.
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Σχέδιο 933, Hemlock

Σχέδιο 934, σκανδιναβικό πεύκο

Σχέδιο 934, έλατο Hemlock Αμερικής

Σχέδιο 931, σκανδιναβικό πεύκο

Σχέδιο 931, έλατο Hemlock Αμερικής

Σχέδιο 927, έλατο Hemlock Αμερικής

Σχέδιο 937, σκανδιναβικό πεύκο

Σχέδιο 937, έλατο Hemlock Αμερικής

Σχέδιο 925, σκανδιναβικό πεύκο

Σχέδιο 925, έλατο Hemlock Αμερικής

Σχέδιο 927
Ξύλινη ραμποτέ, ρόμβος

Σχέδιο 933
Ξύλινη με οριζόντιο ραμποτέ

Σχέδιο 937
Ξύλινη ραμποτέ 
με κατακόρυφο ραμποτέ  
και οριζόντια προφίλ στη μέση

Μασίφ ξύλο / Χρώματα
Σκανδιναβικό πεύκο
Έλατο Hemlock Αμερικής
6 αποχρώσεις

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 3000 mm
Ύψος 2750 mm

Σχέδιο 934
Ξύλινη με κατακόρυφο ραμποτέ

Σχέδιο 925
Ξύλινη με διαγώνιο ραμποτέ

Μασίφ ξύλο / Χρώματα
Σκανδιναβικό πεύκο
Έλατο Hemlock Αμερικής
6 αποχρώσεις

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 5000 mm
Ύψος 2750 mm

Σχέδιο 931
Ξύλινη με ραμποτέ ψαροκόκκαλο

Μασίφ ξύλο / Χρώματα
Σκανδιναβικό πεύκο
Έλατο Hemlock Αμερικής
6 αποχρώσεις

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 2750 mm
Ύψος 2750 mm

Σχέδια μασίφ ξύλου και ξύλινου design
Επισκόπηση σχεδίων πορτών και πλαϊνών πορτών

Οι εικόνες δείχνουν μια πόρτα για άνοιγμα 
2500 × 2125 mm 
και την αντίστοιχη πλαϊνή πόρτα για άνοιγμα 
1000 × 2125 mm.

Όλες οι απεικονιζόμενες πλαϊνές πόρτες διατίθενται 
και ως δίφυλλες πόρτες.

Σχέδιο 927, σκανδιναβικό πεύκο Σχέδιο 933, σκανδιναβικό πεύκο
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Σχέδιο 936 basic
Ξύλινη με κατακόρυφο ραμποτέ

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 3000 mm
Ύψος 2750 mm
(δεν διατίθενται ειδικά μεγέθη)

Μασίφ ξύλο
Σκανδιναβικό πεύκο ακατέργαστο

Σχέδιο 905
Προσθέστε την δική σας επένδυση

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 5000 mm
Ύψος 2750 mm

Σχέδιο ξύλου design 41

Παράθυρα
Μονό γυαλί ασφαλείας, Parsol Grey, 
με αμμοβολή

Σχέδιο ξύλου design 45

Παράθυρα
Μονό γυαλί ασφαλείας, Parsol Grey, 
με αμμοβολή, με διάφανες,  
οριζόντιες λωρίδες

Σχέδιο ξύλου design 62

Παράθυρα
Μονό γυαλί ασφαλείας,  
Mastercarré White

Σχέδιο ξύλου design 689

Παράθυρα
Μονό γυαλί ασφαλείας, Parsol Grey, 
με αμμοβολή, με διάφανες,  
οριζόντιες λωρίδες

Μασίφ ξύλο / Χρώματα
Λεία ξύλινη επένδυση, Pure white

Μέγ. μέγεθος
Πλάτος 3000 mm
Ύψος 2250 mm

Σχέδιο ξύλου design 41, 
Pure white

Σχέδιο ξύλου design 45, 
Pure white

Σχέδιο ξύλου design 62, 
Pure white

Σχέδιο ξύλου design 689, 
Pure white

Υπόδειξη:
Τα σχέδια ξύλου design  
και οι πόρτες εισόδου 
μπορεί να έχουν ελάχιστη 
διαφορά υλικού στο χρώμα  
και το βαθμό γυαλάδας.

Σχέδιο πόρτας εισόδου 45 TP 
Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο πόρτας εισόδου 62 TP 
Traffic white, RAL 9016

Σχέδιο πόρτας εισόδου 689 TP 
Traffic white, RAL 9016

Οι εικόνες δείχνουν μια πόρτα για άνοιγμα 
2500 × 2125 mm 
και την κατάλληλη ή οικιακή πόρτα για άνοιγμα 
1000 × 2125 mm.

Σχέδιο 905, για επένδυση από τον πελάτηΣχέδιο 936 basic, σκανδιναβικό πεύκο
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Επιφάνειες και χρώματα
Χαλύβδινες πόρτες

Χαλύβδινες πόρτες  
σε 7 βασικά χρώματα
Τα γαλβανισμένα φύλλα της πόρτας 
προστατεύονται μέχρι τις ακμές τους  
από τις καιρικές συνθήκες και τη σκουριά.

Στάνταρ σε Traffic white
Τα χαλύβδινα σχέδια είναι διαθέσιμα  
σε ιδιαίτερα οικονομικό Traffic white,  
σε 7 βασικά χρώματα της ίδιας τιμής,  
καθώς και σε περίπου 200 χρώματα RAL. 
Εξαιρούνται τα περλέ, φωσφοριζόντα  
και μεταλλικά χρώματα.
Οι πόρτες παραδίδονται γενικά με το ίδιο 
χρώμα εξωτερικά και εσωτερικά.

Χαλύβδινες πόρτες  
με επιφάνειες Decograin
Η ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία 
επικάλυψη με πλαστική μεμβράνη στην 
εξωτερική πλευρά του φύλλου της πόρτας 
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας ατσάλινης 
πόρτας με την αναπαράσταση της φυσικής 
εμφάνισης του ξύλου. Χάρη στην ειδική 
προστασία επιφάνειας η πόρτα  
σας θα μοιάζει πάντα καινούρια.

Τέλειος συνδυασμός
Γκαραζόπορτα και πόρτα εισόδου 
ομοιόμορφης εμφάνισης
Διαθέτουμε μονοκόμματες γκαραζόπορτες 
στα σχέδια των πορτών εισόδου Hörmann, 
βαμμένες στον πολύ ελκυστικό χρωματικό 
τόνο CH 703 (ανθρακί).

Anthracite grey RAL 7016

Fir green RAL 6009

Light ivory RAL 1015

Βαφή CH 703, 
ανθρακί

Traffic white RAL 9016

White aluminium RAL 9006

Terra brown RAL 8028

Window grey RAL 7040

Light grey RAL 7035

Decograin Golden Oak, 
καφέ, χρυσοκίτρινη δρυς

Decograin Rosewood, 
ξύλο σε χρώμα μαόνι
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Ξύλινες πόρτες  
σε σχέδιο softline
Όλα τα σχέδια διατίθενται στάνταρ  
με την αποκλειστική επένδυση ξύλου  
στο φύλλο πόρτας και την κάσα. Κατά 
παραγγελία μπορείτε να παραλάβετε  
την κάσα και χωρίς ξύλινη επένδυση.
Τα προφίλ ξύλου σε σχέδιο softline 
(120 × 14 mm) είναι εξομαλυσμένα. Αυτό δίνει 
στα σχέδια ξύλου* την κατάλληλη εμφάνιση.

Σκανδιναβικό πεύκο

Έλατο Hemlock Αμερικής

Ξύλινες πόρτες  
σε 6 αποχρώσεις
Η σατινέ-ματ επιφάνεια των φύλλων  
της πόρτας* από μασίφ ξύλο έχει περαστεί  
με 3 στρώσεις χρώματος και συνεπώς είναι 
απόλυτα προστατευμένη από το φως  
και τις καιρικές συνθήκες.

Το πλαίσιο της πόρτας είναι ασταρωμένo  
με πoλυεστερική βαφή πoύδρας: λευκή  
για τις λευκές και τις χρωματιστές πόρτες  
και καφέ terra για τις γκαραζόπορτες  
με προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού.

Οι χρωματιστές ξύλινες πόρτες είναι 
διαθέσιμες σε πλάτος έως 3000 mm  
και ύψος 2500 mm.

Επιφάνειες και χρώματα
Ξύλινες πόρτες

Σχέδιο πόρτας εισόδου 936 
basic – η οικονομική λύση
Η επένδυση της πόρτας είναι 
κατασκευασμένη από σανίδες στρογγυλού 
προφίλ σκανδιναβικού πεύκου. Η πίσω 
πλευρά είναι εμποτισμένη με αστάρι  
και το ξύλο της είναι εν μέρει ακατέργαστο. 
Τα σανίδια είναι στερεωμένα σε μια ατσάλινη 
βάση με σοβατεπί.

* όχι στο σχέδιο 936 basic

Οι αποκλίσεις στις επιφάνειες και τα χρώματα 
που απεικονίζονται οφείλονται στην εκτύπωση. 
 
Για ερωτήσεις σχετικά με τα διαθέσιμα 
χρώματα, αποταθείτε σε εξειδικευμένο 
συνεργάτη της Hörmann. 
 
Όλες οι πόρτες με ξύλινη επένδυση 
παραδίδονται σε συσκευασία με μεμβράνη 
για την προστασία τους κατά τη μεταφορά 
και την αποθήκευση.

Pine yellow

Light grey

Fir green

Pigeon blue

Royal blue

Pure white
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Τυπικό πόμολο γκαραζόπορτας:
τυποποιημένο μαύρο πλαστικό

Τα πόμολα κάνουν  
τη διαφορά
Τα πόμολα που έχουν αναπτυχθεί 
από σχεδιαστές και ειδικούς  
σε θέματα ασφαλείας διαθέτουν 
μοναδικό σχήμα. Αυτό το εργονομικό 
σχήμα επιτρέπει την ασφαλή  
και σταθερή λαβή τους.

Οι πλαϊνές πόρτες είναι  
διαθέσιμες με πόμολο  
σε όλα τα απεικονιζόμενα υλικά. 
Τυπικά με κινητό χερούλι  
και από τις δύο πλευρές  
και κατόπιν παραγγελίας μόνο  
από τη μία πλευρά.

Η χωνευτή κλειδαριά με κύλινδρο 
μπορεί να κατασκευαστεί, ώστε  
να ανοίγει με το κλειδί που ανοίγουν 
οι άλλες κλειδαριές του σπιτιού.

Πόμολα

Στάνταρ πόμολο πλαϊνής πόρτας: 
στρόγγυλο πόμολο, μαύρο

Χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο,  
(όμοιο με RAL 9016)

Καφέ χυτοπρεσαριστό αλουμίνιοΧυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, 
μπρούτζινο φινίρισμα

Χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, 
φινίρισμα new silver

Ματ ανοξείδωτος χάλυβας

Ματ ανοξείδωτος χάλυβας
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Παράθυρα

Χαλύβδινες πόρτες
για τα σχέδια: 902, 941, 957, 971 
και 973 (εκτός Decograin)

Υλικό
Ανθεκτικό πλαστικό
Χρώμα
Απόχρωση στο χρώμα του φύλλου 
της πόρτας

Παράθυρα
Πλαστικά τζάμια 3 mm, κατ' επιλογή 
διάφανα ή ματ

Ξύλινες πόρτες
Εικόνα 21 διατίθεται για τα σχέδια: 
925, 927 και 931, εικόνες 23  
και 24 διατίθεται για τα σχέδια:  
933, 934 και 937 

Υλικό
Ξύλο
Παράθυρα
Πλαστικά τζάμια 3 mm, κατ' επιλογή 
διάφανα ή ματ.

Εικόνα 21: 375 × 375 mm

Εικόνα 23: 277 × 199 mm

Εικόνα 24: 199 × 277 mm

Ακτίνα φωτός  
από τα παραθυράκια
Τα πρόσθετα παράθυρα  
δεν εξυπηρετούν μόνο σκοπούς 
αισθητικής. Το φυσικό φως  
της ημέρας εξασφαλίζει ένα 
ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. 
Ιδανικό, αν το γκαράζ 
χρησιμοποιείται και ως εργαστήριο.

Εικόνα 4: 283 × 203 mm

Εικόνα 5: 283 × 203 mm

Εικόνα 6: 283 × 203 mm
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Ανακαίνιση και εξωραϊσμός
Η Hörmann σας προσφέρει την κατάλληλη λύση τοποθέτησης για κάθε περίπτωση.

Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να αλλάξετε γκαραζόπορτα. Ο καλύτερος συνεργάτης  
γι αυτό: η Hörmann – με οικονομικά τυποποιημένα μεγέθη, ειδικά για ανακαινίσεις.  
Στη Hörmann θα βρείτε για κάθε περίπτωση τοποθέτησης την κατάλληλη και οπτικά  
ιδανική λύση.

Επωφεληθείτε από τα οικονομικά τυποποιημένα μεγέθη.
Φυσικά καλύπτουμε επίσης χωρίς πρόβλημα τις επιθυμίες σας με ειδικές 
κατασκευαστικές λύσεις.
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Λωρίδες κάλυψης και ανακαίνισης
Αν το άνοιγμα του γκαράζ σας είναι ψηλότερο  
και φαρδύτερο από την οικονομική μας γκαραζόπορτα  
σε τυποποιημένο μέγεθος, χρησιμοποιήστε ταιριαστές  
με την γκαραζόπορτα λωρίδες κάλυψης για τις πλευρές 
και το πρέκι.
Κι αν κατά την αφαίρεση της παλιάς πόρτας καταστραφεί 
η τοιχοποιία, η λωρίδα ανακαίνισης  εξασφαλίζει  
ένα καθαρό αποτέλεσμα χωρίς καθόλου σοβατίσματα.

Λάστιχο κάτω μέρους
Σε εισόδους γκαράζ χωρίς κατώφλι το εύκαμπτο  
και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες λάστιχο 
στεγανοποίησης στο κάτω μέρος της πόρτας εμποδίζει 
την είσοδο των φύλλων, της βροχής, του χαλαζιού  
και του χιονιού.

Καλύτερα από την αρχή με μηχανισμό κίνησης
Εξασφαλίζει άνετο άνοιγμα και κλείσιμο, καθώς  
και πρόσθετη ασφάλεια έναντι στην παραβίαση με λοστό.

Ανακαίνιση προκατασκευασμένων 
γκαράζ με οικονομικά  
τυποποιημένα μεγέθη
Θα έρθει μια στιγμή που απλά δεν θα αντέχετε  
να βάψετε για άλλη μια φορά την παλιά  
σας γκαραζόπορτα – για να μην αναφερθούμε  
στη χρονοβόρα διαδικασία ανοίγματος μιας δίφυλλης 
ανοιγόμενης πόρτας. Αξίζει λοιπόν τον κόπο  
να επενδύσετε σε μία μονοκόμματη γκαραζόπορτα  
Berry από τη Hörmann, σ’ ένα από τα οικονομικά 
τυποποιημένα μεγέθη. Το αστάρωμα πολυεστέρα χαρίζει 
στην πόρτα ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες  
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και φυσικά η νέα πόρτα 
ανοίγει πολύ πιο εύκολα.

Ανακαίνιση εντός της ημέρας
Η καινούρια πόρτα τοποθετείται γρήγορα και καθαρά 
εντός μίας ημέρας και αναλαμβάνουμε την απόρριψη  
της παλιάς σας πόρτας.
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Δύο εκδόσεις μηχανισμού κίνησης
Ασφάλεια μέρα-νύχτα 
χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας

ProMatic Akku
Η προαιρετική ηλιακή μονάδα 
αναλαμβάνει για εσάς  
την επαναφόρτισης της μπαταρίας.

SupraMatic
στάνταρ με 
τηλεχειριστήριο HS 5 BS 
σε μαύρο

ProMatic
στάνταρ με 
τηλεχειριστήριο HSE 2 BS 
σε μαύρο

SupraMatic
Ο σούπερ γρήγορος μηχανισμός κίνησης 
με πολλές πρόσθετες λειτουργίες

ProMatic
Κορυφαία ποιότητα Hörmann  
σε συμφέρουσα τιμή
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Αυτόματο κλείδωμα πόρτας
Μόλις η πόρτα κλείσει, ταυτόχρονα κλειδώνει αυτόματα 
ώστε να είναι αδύνατη η παραβίαση με λοστό. Αυτός  
ο μοναδικός αυτοματισμός κλειδώματος είναι  
μηχανικός και συνεπώς λειτουργεί και σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος.

Δείτε το σύντομο βίντεο: 
www.hoermann.com

ProMatic Akku
Σε προκατασκευασμένα γκαράζ και σε συγκροτήματα 
γκαράζ χωρίς σύνδεση ρεύματος, η απλούστερη λύση 
είναι η μπαταρία ProMatic Akku.
Η φορητή μπαταρία τροφοδοτεί το μηχανισμό κίνησης  
με ρεύμα και φορτίζεται ξανά σε μια τυπική οικιακή  
πρίζα. Με την προαιρετική ηλιακή μονάδα εξοικονομείτε 
ταυτόχρονα ρεύμα, διότι στην περίπτωση αυτή η μπαταρία 
φορτίζεται μέσω ηλιακής ενέργειας.

ProMatic
• Τηλεχειριστήριο 2 πλήκτρων 

HSE 2 BS (μαύρο)

• πρόσθετη θέση ανοίγματος  
της πόρτας για εξαερισμό του γκαράζ

ProMatic
Ισχύς έλξης και ώσης: 600 N
Στιγμιαίο φορτίο: 750 N
Ταχύτητα ανοίγματος: μέγ. 14 cm/s
Πλάτος πόρτας: έως 5000 mm  
(μέγ. 11 m² επιφάνεια πόρτας)

ProMatic Akku
για γκαράζ χωρίς σύνδεση ρεύματος
Ισχύς έλξης και ώσης: 350 N
Στιγμιαίο φορτίο: 400 N
Ταχύτητα ανοίγματος: μέγ. 13 cm/s
Πλάτος πόρτας: έως 3000 mm  
(μέγ. 8 m² επιφάνεια πόρτας)

SupraMatic
• Τηλεχειριστήριο 5 πλήκτρων HS 5 BS (μαύρο)  

με λειτουργία εύρεσης θέσης της γκαραζόπορτας

• Ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, μόνο περ. 3 € το έτος*

• Πανεύκολος προγραμματισμός μέσω της διπλής  
ένδειξης 7 τμημάτων

• Αυτόνομος φωτισμός αλογόνου

• Πρόσθετη θέση ανοίγματος της πόρτας  
για εξαερισμό του γκαράζ

• Περίβλημα μηχανισμού κίνησης από ματ αλουμίνιο

SupraMatic E 
Ισχύς έλξης και ώσης: 650 N
Στιγμιαίο φορτίο: 800 N
Ταχύτητα ανοίγματος: μέγ. 22 cm/s
Πλάτος πόρτας: έως 5500 mm  
(μέγ. 13,75 m² επιφάνεια πόρτας)

SupraMatic P
συμπερ. φωτοκύτταρο
Ισχύς έλξης και ώσης: 750 N
Στιγμιαίο φορτίο: 1000 N
Ταχύτητα ανοίγματος: μέγ. 22 cm/s
Πλάτος πόρτας: έως 6000 mm  
(μέγ. 15 m² επιφάνεια πόρτας)
για βαριές ξύλινες πόρτας και ανθρωποθυρίδες

Αποκλειστικά στην Hörmann

* με 5 κύκλους πόρτας ανά ημέρα τιμή ρεύματος 0,25 Euro/kWh
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Κινητός και σταθερός εξοπλισμός

Τηλεχειριστήριο 
HS 5 BS  ΝΕΟ
4 λειτουργίες πλήκτρων, 
συν πλήκτρο εύρεσης θέσης, 
σε μαύρο και λευκό,  
πλήρεις λειτουργίες μόνο  
με μηχανισμούς κίνησης 
SupraMatic και ProMatic

Τηλεχειριστήριο 
HSE 2 BS  ΝΕΟ
2 λειτουργίες πλήκτρων, 
με μπρελόκ, 
σε μαύρο και λευκό

Τηλεχειριστήριο 
HS 4 BS  ΝΕΟ
4 λειτουργίες πλήκτρων, 
μόνο σε μαύρο

Τηλεχειριστήριο 
HS 1 BS  ΝΕΟ
1 λειτουργία πλήκτρου, 
μόνο σε μαύρο

Τηλεχειριστήριο 
HSD 2-A BS
Όψη αλουμινίου,  
2 λειτουργίες πλήκτρων, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
και ως μπρελόκ

Τηλεχειριστήριο 
HSD 2-C BS
Γυαλιστερό επιχρωμιωμένο, 
2 λειτουργίες πλήκτρων, 
χρησιμοποιείται και ως μπρελόκ

Τηλεχειριστήριο 
HSZ 1 BS
1 λειτουργία πλήκτρου, 
τοποθετείται στην υποδοχή αναπτήρα 
του αυτοκινήτου

HSZ 2 BS
2 λειτουργίες πλήκτρων, 
τοποθετείται στην υποδοχή αναπτήρα 
του αυτοκινήτου

Τηλεχειριστήριο 
HSP 4 BS
4 λειτουργίες πλήκτρων, 
με κλείδωμα μετάδοσης, 
συμπερ. κρίκος κλειδιών
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Τηλεχειριστήριο HS 5 BS 
με πρακτική βάση  ΝΕΟ

Τηλεχειριστήριο HSD 2-C BS, 
για το μπρελόκ των κλειδιών σας

Τηλεχειριστήριο HSZ 2 BS, 
πάντα διαθέσιμο στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου

Στη Hörmann όλα ταιριάζουν μεταξύ τους. 
Με το ίδιο τηλεχειριστήριο ανοίγετε εκτός  
από την γκαραζόπορτα π.χ. και την αυλόπορτα  
που διαθέτει μηχανισμό κίνησης της Hörmann.100% συμβατότητα

Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού FCT 3 BS  ΝΕΟ
για 3 λειτουργίες, 
με φωτιζόμενα πλήκτρα

Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού FCT 10 BS  ΝΕΟ
για 10 λειτουργίες, 
με φωτιζόμενα πλήκτρα και 
προστατευτικό κάλυμμα

Ασύρματη συσκευή 
ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 
FFL 12 BS  ΝΕΟ
για 2 λειτουργίες 
και έως 12 δαχτυλικά 
αποτυπώματα

Ασύρματος εσωτερικός 
διακόπτης FIT 2
για 2 μηχανισμούς κίνησης 
χωρίς λειτουργίες εκκίνησης
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Απόλυτη ασφάλεια
Άνεση χειρισμού με ύψιστη ασφάλεια

 Ανθεκτική  
κατασκευή πόρτας
Η μεγάλη γαλβανισμένη κάσα 
και οι οριζόντιες ενισχύσεις  
του φύλλου της πόρτας  
δίνουν στην μονοκόμματη 
γκαραζόπορτα Berry  
μεγάλη σταθερότητα.

 Σιδηρόδρομος
Ο ακριβής σιδηρόδρομος 
εμποδίζει τον εκτροχιασμό  
του φύλλου της πόρτας  
και εξασφαλίζει με τα πλαστικά 
ράουλα μια εύκολη και αθόρυβη 
διαδρομή της πόρτας.

 Καλή προστασία
Η στάνταρ κάτω ράγα 
προστατεύει από βροχή  
και καταιγίδα. Κατόπιν 
παραγγελίας παραλαμβάνετε  
το λάστιχο κάτω μέρους  
για γκαράζ με συνεχές δάπεδο.
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Σύστημα ασφαλείας  
πολλαπλών ελατηρίων
Σε περίπτωση που ένα από τα ελατήρια 
σπάσει, τα άλλα προστατεύουν  
την πόρτα.

Η απόσταση μεταξύ των σπειρών  
των ελατηρίων είναι τόσο μικρή  
που ακόμα και τα δάχτυλα των παιδιών 
είναι προστατευμένα.

Εγγυημένη ποιότητα
Χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 13241-1
Οι μονοκόμματες πόρτες Berry  
της Hörmann ελέγχονται  
και πιστοποιούνται μεμονωμένα  
και σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς 
κίνησης της Hörmann σύμφωνα  
με τις αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου 13241-1.
Έτσι είστε σίγουροι ότι αγοράζοντας 
μια μονοκόμματη γκαραζόπορτα Berry 
της Hörmann αγοράζετε ποιότητα.

Αξίζει να κάνετε μια σύγκριση.

Αντιδιαρρηκτική προστασία χάρη στη 
μοναδική περιστροφική ασφάλεια
Με αυτόν τον τρόπο ασφάλισης  
οι γωνίες του φύλλου της πόρτας 
εμπλέκονται στο πλαίσιο, καθιστώντας 
έτσι την παραβίαση με λοστό αδύνατη.

Με έναν εύκολα τοποθετούμενο 
πρόσθετο εξοπλισμό μπορείτε  
να κλειδώνετε επιπλέον την πόρτα  
σας και προς τα επάνω.

Αποκλειστική κοιλότητα 
ακινητοποίησης στη ράγα του οδηγού
Όταν ανοίξει πλήρως, η πόρτα σταματάει 
στο στοπ και ακινητοποιείται πλήρως 
στην κοιλότητα της ράγας του οδηγού.

Προστασία από εγκλωβισμό δακτύλων
Εύκαμπτες πλαστικές λωρίδες μεταξύ  
του φύλλου της πόρτας και του πλαισίου 
(όχι χάλυβας επί χάλυβα) καθώς  
και πρόσθετα προστατευτικά καλύμματα 
στους βραχίονες μοχλού διασφαλίζουν 
αποτελεσματική προστασία  
από παγίδευση.

Άνετο κλείσιμο
Χάρη στον ειδικά διαμορφωμένο βραχίονα 
μοχλού η πόρτα ασφαλίζει μόνη της κατά 
το κλείσιμο.

Αποκλειστικά στην Hörmann

Ευρεσιτεχνία της Hörmann

Ευρεσιτεχνία της Hörmann
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Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές

Συνολικό μήκος με μηχανισμό κίνησης (GLA) 3200 mm  
έως ύψος πόρτας 2500 mm ProMatic / SupraMatic 3450 mm 
έως ύψος πόρτας 2750 mm ProMatic / SupraMatic 
Διαστάσεις σε παρενθέσεις = τύπος πόρτας DF 98

3058

30

78

37

5
5

15

R
A

M
+

70

OFF

B
R

H

OFF

37

75

5 5 55

50

RAM+105

BRB

37

75

50

≥ 60

45

165

325

3058

30

3778
15

≥ 
9

SH

B
R

H

OFF

30
 (4

0)

RAM

EFM

R
A

M

EF
M

RAM– 80 (+10)

GLA

R
A

M
–1

95
 (-

27
0)

EF
M

+
30

FM
+

30

A
uß

en

A
uß

en

FM EB
B

Außen

FM

EBB

EF
M

EB
B

EFM

EBB
≥ 5≥ 5

≥ 60

GIM ≥ RAM+15

RAM = BRB+105

R
AM

 =
 B

R
H

+
70

½ ½

½

½

BRB

Διαστάσεις σε mm

Τύπος πόρτας N80 για μονά γκαράζ Τύπος πόρτας DF 98 για διπλά γκαράζ
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Διαστάσεις παραγγελίας
BRB Πλάτος διαστάσεων παραγγελίας
BRH Ύψος διαστάσεων παραγγελίας

RAM B Πλάτος εξωτερικών διαστάσεων 
κάσας

RAM H Ύψος εξωτερικών διαστάσεων κάσας

LDB Καθαρό πλάτος διέλευσης
LDH Καθαρό ύψος διέλευσης

GIM Εσωτερική διάσταση γκαράζ

EFM Συνιστώμενες διαστάσεις ανοίγματος
FM Διαστάσεις ανοίγματος
EBB Περιοχή τοποθέτησης
GLA Συνολικό μήκος με μηχανισμό κίνησης

SH Ύψος πρεκιού
N80
με χαλύβδινη επένδυση ≥ 50 mm
Σχέδιο 905, 941 ≥ 65 mm
με ξύλινη επένδυση ≥ 65 mm

DF 98
χωρίς μηχανισμό κίνησης ≥ 90 mm
με μηχανισμό κίνησης ≥ 100 mm

Πόρτες με λωρίδα ανακαίνισης 
Στο πλάτος το άνοιγμα μπορεί  
να αποκλίνει κατά 10 mm το πολύ. 
Σε περίπτωση δαπέδου με κατωκάσι 
το συνιστώμενο ύψος ανοίγματος 
δεν μπορεί να μειωθεί περισσότερο 
από 10 mm. Για πόρτες γκαράζ  
με τελειωμένο επίπεδο πάτωμα 
(κάσα στο EEΔ) θα πρέπει  
να προστεθούν 30 χιλιοστά  
στο συνιστώμενο ύψος ανοίγματος.

Προσοχή:
* Καθαρή διάσταση διέλευσης  

για πόρτα με κατωκάσι

Επεξηγήσεις μέτρων

Διαστάσεις παραγγελίας Εξωτερικές διαστάσεις κάσας Καθαρή διάσταση διέλευσης*

BRB BRH RAM B RAM H LDB LDH

4000
2000 4096 2073 3840 1820

2125 4096 2198 3840 1945

4500

2000 4596 2073 4340 1820

2125 4596 2198 4340 1945

2250 4596 2323 4340 2070

5000
2000 5096 2073 4840 1820

2125 5096 2198 4840 1945

Διαστάσεις παραγγελίας Εξωτερικές διαστάσεις κάσας Καθαρή διάσταση διέλευσης*

BRB BRH RAM B RAM H LDB LDH

2250

1920 2355 1990 2110 1800

2000 2355 2070 2110 1880

2075 2355 2145 2110 1955

2125 2355 2195 2110 2005

2375

1920 2480 1990 2235 1800

2000 2480 2070 2235 1880

2075 2480 2145 2235 1955

2125 2480 2195 2235 2005

2250 2480 2320 2235 2130

2375 2480 2445 2235 2255

2500

1920 2605 1990 2360 1800

2000 2605 2070 2360 1880

2075 2605 2145 2360 1955

2125 2605 2195 2360 2005

2250 2605 2320 2360 2130

2375 2605 2445 2360 2255

2500 2605 2570 2360 2380

2750 2605 2820 2360 2630

2625 2125 2730 2195 2485 2005

2750
2000 2855 2070 2610 1880

2125 2855 2195 2610 2005

3000
2000 3105 2070 2860 1880

2125 3105 2195 2860 2005

Τυποποιημένα μεγέθη DF 80 για μονά γκαράζ (ανάλογα με το σχέδιο της πόρτας)

Τυποποιημένα μεγέθη DF 98 για διπλά γκαράζ (ανάλογα με το σχέδιο της πόρτας)
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Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές
Πλαϊνές πόρτες

Διαστάσεις σε mm
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Επεξηγήσεις μέτρωνΠλαϊνή πόρτα, 1 φύλλου

Διαστάσεις παραγγελίας
BRB Πλάτος διαστάσεων παραγγελίας
BRH Ύψος διαστάσεων παραγγελίας

LMB Πλάτος καθαρών διαστάσεων 
δομικού ανοίγματος

LMH Ύψος καθαρών διαστάσεων  
δομικού ανοίγματος

RAM B Πλάτος εξωτερικών διαστάσεων κάσας
RAM H Ύψος εξωτερικών διαστάσεων κάσας

LDB Καθαρό πλάτος διέλευσης
LDH Καθαρό ύψος διέλευσης

Το καθαρό ύψος διέλευσης  
μειώνεται κατά γωνία ανοίγματος 
μικρότερη από 180°.

RSL Δοκός προστασίας από βροχόπτωση

SF Σταθερό φύλλο
GF Κινητό φύλλο

* LDH χωρίς κατωκάσι + 15 mm

Τυποποιημένα μεγέθη

Μέγεθος παραγγελίας
Καθαρές διαστάσεις  
δομικού ανοίγματος

Καθαρή διάσταση διέλευσης 
με κατωκάσι*

Ύψος 
χερουλιού

BRB BRH LMB LMH LDB LDH από ΕΕΔ

875

1875 885 1880 830 1837 987,5

2000 885 2005 830 1962 1050

2125 885 2130 830 2087 1112,5

1000
2000 1010 2005 955 1962 1050

2125 1010 2130 955 2087 1112,5

Ειδικά μεγέθη και ειδικά σχέδια κατόπιν ζήτησης. Μέγιστο μέγεθος (BR): 1250 × 2375 mm.

Τα τυποποιημένα μεγέθη με χαλύβδινη επένδυση και σκελετό για επένδυση του πελάτη 
διατίθενται τυπικά με άνοιγμα προς τα έξω. Με την κατάλληλη αναστροφή και περιστροφή, 
μπορούν να ανοίγουν προς τα έξω. Σχέδια με ξύλινη επένδυση μόνο για άνοιγμα προς  
τα έξω.

Απλή κάσα για τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα: διαστάσεις και σχέδια κατόπιν ζήτησης

Διαστάσεις σε mm

Πλαϊνή πόρτα, 2 φύλλων

Μεγέθη

Πλάτος (BRB) 1300 έως 2500 mm
Ύψος (BRH) 1750 έως 2250 mm

Απλή κάσα για τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα: διαστάσεις και σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
Τυπική παράδοση για άνοιγμα προς τα έξω, κινητό φύλλο δεξιά, άνοιγμα προς τα μέσα  
ή κινητό φύλλο αριστερά, να αναφέρεται κατά την παραγγελία!

Παραλλαγές τοποθέτησης

Άνοιγμα προς τα έξω
1 φύλλου 2 φύλλων

DIN αριστερά DIN δεξιά Κινητό φύλλο 
DIN αριστερά

Κινητό φύλλο DIN δεξιά

Άνοιγμα προς τα μέσα
1 φύλλου 2 φύλλων

DIN αριστερά DIN δεξιά Κινητό φύλλο 
DIN αριστερά

Κινητό φύλλο DIN δεξιά

Για πόρτες με άνοιγμα προς τα μέσα, πρέπει πάντα να αφαιρείται το κατώφλι. Επίσης 
πρέπει να εξασφαλίζεται η απορροή των νερών προς τα έξω. Για πόρτες από την πλευρά 
του καιρού, είναι καλύτερα η εξωτερική τοποθέτηση.
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Χαλύβδινες πόρτες

Πλευρικές σπαστές πόρτες

Γνωρίστε την ποιότητα της Hörmann
Για κάθε πεδίο εφαρμογής σε νεόδμητα κτίρια και για ανακαινίσεις

Με τη Hörmann μπορείτε  
να προγραμματίζετε με απόλυτη 
σιγουριά. Ιδανικά προσαρμοσμένες 
λύσεις για κάθε τομέα σας προσφέρουν 
σε κάθε περίσταση κορυφαία προϊόντα 
με υψηλή λειτουργικότητα.

Γκαραζόπορτες

Οι μονοκόμματες ή οι σπαστές γκαραζόπορτες  
από χάλυβα ή ξύλο μπορούν να προσαρμοστούν  
στο υπάρχον αρχιτεκτονικό στυλ.

Μηχανισμοί κίνησης πόρτας

Απολαύστε υψηλό επίπεδο άνεσης και αντιδιαρρηκτική 
ασφάλεια: μηχανισμοί κίνησης της Hörmann  
για γκαραζόπορτες και αυλόπορτες.

Πόρτες εισόδου

Στην πλούσια ποικιλία πορτών εισόδου υπάρχει  
το κατάλληλο σχέδιο για κάθε ανάγκη και γούστο.

Χαλύβδινες πόρτες

Οι συμπαγείς πόρτες για όλες τις περιοχές του σπιτιού,  
από την αποθήκη μέχρι τη σοφίτα.

Κουφώματα

Επιλέξτε από την πλούσια ποικιλία μας την κατάλληλη 
πόρτα για νέο κτίριο, επέκταση και ανακαίνιση.

www.hoermann.com

Γκαραζόπορτες και μηχανισμοί κίνησης
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας  

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από  

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα  

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό  

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες  

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Kίνα, κάνουν την εταιρεία HÖRMANN  

τον ισχυρό διεθνή συνεργάτη σας στα πρώτης ποιότητας προϊόντα ενός κτιρίου, 

προσφέροντας «ποιότητα χωρίς συμβιβασμό».

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Hörmann KG Amshausen, Γερμανία

Hörmann KG Dissen, Γερμανία

Hörmann KG Werne, Γερμανία

Hörmann Beijing, Κίνα

Hörmann KG Antriebstechnik, Γερμανία

Hörmann KG Eckelhausen, Γερμανία

Hörmann Genk NV, Βέλγιο

Hörmann Tianjin, Κίνα

Hörmann KG Brandis, Γερμανία

Hörmann KG Freisen, Γερμανία

Hörmann Alkmaar B.V., Ολλανδία

Hörmann LLC, Montgomery IL, ΗΠΑ

Hörmann KG Brockhagen, Γερμανία

Hörmann KG Ichtershausen, Γερμανία

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Πολωνία

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, ΗΠΑ




