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За повече информация за гаражните секционни 
врати и други качествени продукти на Hörmann: 
www.hormann.bg

Посочените врати са с частично допълнително оборудване  
и не винаги отговарят на стандартните модели.

По печатно-технически причини са възможни отклонения 
в изобразените цветове и повърхности.

Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично, 
е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне 
на промени се запазва.

Снимки: Hörmann, K. Ortmeyer
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Едно име, едно обещание
Можете да се доверите на качеството на марката Hörmann

Изцяло според замисъла на основателя на фирмата, днес марката 

Hörmann се е превърнала в гаранция за качество. Със 75-годишен  

опит в производството на врати и прибл. 13 милиона продадени врати, 

семейната фирма се е превърнала в пазарен лидер и Nо. 1 в Европа. 

Това Ви дава чувство на спокойствие при покупката на секционна 

врата Hörmann.

„Добрата репутация трябва да се извоюва.“
Аугуст Хьорман, основател на фирмата, 1886–1944 г.
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Произведено в Германия

При Hörmann всички компоненти на вратите 
и задвижванията се разработват и произвеждат  
на място. Нашите висококвалифицирани сътрудници 
работят интензивно върху новите продукти, постоянното  
им усъвършенстване и подобрението на детайлите. 
Така се създават патенти и уникати на пазара.  
Дългосрочни тестове в реални условия се грижат 
за създаването на технически усъвършенствани  
серийни продукти с Hörmann-качество.

Сертифицирано марково качество

При Hörmann вратите и задвижванията са 100 % 
съгласувани помежду си, както и тествани и сертиф-
ицирани по отношение на безопасността от независими, 
оторизирани институти. Те се произвеждат в съответствие 
със системата за управление на качеството DIN ISO 9001 
и удовлетворяват всички изисквания на европейската 
норма 13241-1. Повече по темата за безопасността ще 
намерите на страници 58-59.

Дейност с мисъл 
за околната среда

Hörmann използва безопасни 
за околната среда методи не само 
при обработката със 100% 
несъдържащ FCKW пенополиуретан, 
но и при нанасянето на цветното 
покритие на вратите. с помощта на най-модерно 
регенеративно съоръжение за пречистване на отработения 
въздух изразходваната енергия се редуцира многократно.

Трайни резултати

Благодарение на отличните 
технически решения 
и безкомпромисното гарантиране 
на качеството получавате 10 години 
гаранция за всички секционни врати на Hörmann  
и 5 години за задвижванията с марка Hörmann.

*  Подробните гаранционни условия ще намерите в интернет на адрес: 
www.hormann.bg

Всичко от един производител, 
с качество без компромиси

ГОДИНИ
гаранция

Без HFCKW
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Открийте многобройните предимства
Секционните врати са винаги подходящи и спестяват място

Многобройни детайли отличават секционната врата. с обединяването 

им в едно Вие се наслаждавате ежедневно на практични предимства: 

паркирате колата си в гаража по-удобно и разполагате с повече място  

в и пред гаража. Позволете си този комфорт.
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Секционните врати Hörmann 
пасват винаги и Ви гарантират 
много свободно пространство

Спестяващи място

Секционните врати се отварят вертикално и са 
разположени под тавана, за спестяване на място. 
Благодарение на тази конструкция те предлагат 
максимално място за паркиране в и пред гаража.

С различни варианти  
на монтаж

Формата на отвора на гаража е без значение. 
Независимо дали е правоъгълна, скосена, със 
сегментов или дъгообразен свод. Секционната 
врата Hörmann е приложима винаги.

По-широк отвор 
за преминаване

Благодарение на по-голямата ширина на светлия 
отвор можете да влизате и излизате от гаража си 
по-удобно. Значително предимство при големи 
автомобили, ванове и джипове.

Херметични от всички страни

Трайно еластични и устойчиви на атмосферни 
влияния уплътнения, монтирани от четирите 
страни на секционните врати Hörmann, спират 
вятъра и дъжда. Обемният профилиран шлаух 
на уплътнението откъм пода същевременно 
изравнява и малки неравности.

При по-старите врати с въртеливо-постъпателен ход 
(фигурата вляво) често се налага да сте изключително 
прецизни. Разширеният с до 14 см светъл отвор при 
секционните врати прави паркирането на съвременните 
по-широки автомобили значително по-приятно.

Херметични от всички страни благодарение  
на устойчиви на атмосферни влияния уплътнения
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Автоматично повече комфорт
С гаражни врати и задвижвания на Hörmann

Още първия път, когато в тъмното и при лошо време влезете  

в гаража си без да се налага да слизате от колата, за да отваряте 

гаражната врата, ще усетите: Решението за повече комфорт  

и сигурност е било напълно правилно. Насладете се на това  

и на многото други предимства, като автоматичното заключване  

на вратата, които ще получите само при Hörmann.

Автоматичните секционни врати на Hörmann са тествани и сертифицирани от TÜV 
съгласно директивите на TTZ „Защита на гаражни врати срещу влизане с взлом“. 
Изключение представляват вратите с вградена врата и вратите с остъкление.
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Повече информация за задвижванията на Hörmann за гаражни и портални 
врати ще намерите в специализираните проспекти или в интернет на адрес: 
www.hormann.bg.

Бързо, неизискващо  
поддръжка и безопасно

Успокояващо надеждно

При автоматичните секционни врати Hörmann неканените 
гости нямат почти никакъв шанс. Когато гаражната врата 
е затворена, защитата срещу насилствено отваряне се 
фиксира автоматично в ограничителя на направляващата 
релса, като по този начин блокира и защитава вратата 
от повдигане с лост. Тази блокировка функционира чисто 
механично и поради това, за разлика от задвижванията 
на други производители, продължава да действа и при 
прекъсване на електрозахранването.

Вижте и краткия филм на сайта: 
www.hormann.bg.

По-бързо влизане в гаража

Увеличената с до 50 % скорост на отваряне 
на секционните врати на Hörmann, 
в комбинация със задвижванията за 
гаражни врати SupraMatic, намалява риска 
от злополуки по силно натоварените улици 
и щади нервите Ви. Сравнете скоростта на 
отваряне, с която работи задвижването SupraMatic,  
с тази на стандартните задвижвания.

Вижте и краткия филм на сайта: 
www.hormann.bg.

Индивидуален комфорт 
на обслужване

За да можете да задвижвате Вашата автоматична 
секционна врата комфортно и лесно по всяко време, 
Hörmann Ви предлага качествени мобилни и стационарни 
принадлежности, подходящи за всички монтажни ситуации. 
От микропредаватели, през кодирани манипулатори 
и скенери за пръстови отпечатъци, до специалните 
решения като аварийната батерия. Виж страници 56-59. Дизайнерският ръчен предавател HSD 2 пленява 

с висококачествения си метален корпус 
и ексклузивната си визия. Отличен с наградата 
reddot design award, той бързо ще се превърне 
в акцента на Вашата връзка с ключове.

СУПЕР БЪРЗО 
ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

Само при Hörmann
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Все по-добри решения за Вашия дом
Лидерът на пазара разполага с необходимите иновации

Със 75-годишен опит в производството на врати Hörmann има амбицията да 

предлага все по-добри продукти. По това работят отделите за проектиране 

и производство: Те непрестанно оптимизират визията, продължителността 

на живота и безопасността на вратите. Извлечете ползи от това ноу-хау, 

от иновациите, които ще получите само при Hörmann.

Само при Hörmann
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Прецизно разпределение

При Hörmann можете по желание да получите гаражните 
и страничните врати с абсолютно съосни, равномерно 
разпределени обшивки на линии или на касети. Преходите 
между ламелите са изготвени прецизно и равномерно 
разпределени по цялата височина на вратата. Доказателство 
за високото качество на производството на конструктивните 
елементи с марка Hörmann.

Хармонична визия

Хармоничната визия на дадена врата се постига с множество 
малки детайли. Например със странични каси, които при 
Hörmann са серийно с бяла повърхност Woodgrain, идентична 
на тази на секционните врати. За цветните врати и вратите 
с повърхност Silkgrain или Decograin се предлагат като 
опция подходящи облицовки за касата с повърхност и цвят, 
идентични на платното на вратата. При Hörmann блендата 
за изравняване на щурца винаги е с облик, идентичен 
на визията на вратата. Така всичко е идеално съгласувано.

Устойчива на атмосферни влияния 
дълготрайна защита

Нетрошливата, висока 4 см пластмасова пета на касата 
защитава трайно Вашата врата от евентуална корозия 
също и при застояване на вода, за разлика от решенията 
на други производители. Петата обгръща плътно касата 
в областта, застрашена от ръжда, само това може 
да е ефективна дълготрайна защита. В комбинация 
с подовото уплътнение на вратата петата на касата 
създава завършек, който е сполучлив дори във  
визуално отношение. Повече на страница 63.

Вградена врата без праг

Вградените врати са изключително практични. с тяхна помощ 
можете да достигнете всичко във вътрешността на гаража, 
без да се налага да отваряте цялата гаражна врата: градински 
пособия, велосипеди и др. За да не се налага обаче да 
повдигате велосипеда или ръчната количка над прага 
на вратата, вградените врати с марка Hörmann се предлагат 
без праг. Предлаганият от Hörmann екстремно плосък праг 
от благородна стомана, с височина 10 мм в средата и само 
5 мм в скосените краища, намалява рисковете от спъване 
и улеснява преминаването с колела.  
Повече на страници 52–53.

Изключително  
устойчиво на надраскване

Остъкленията от плексиглас DURATEC на секционните 
врати на Hörmann са изключително устойчиви 
на надраскване и запазват трайно гладката си 
прозрачна повърхност дори и след многократно 
почистване и силно натоварване.
Виж страници 46-47.

МАКСИМАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ
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Модернизирайте смело!
Стандартните размери са идеалното решение

Много сгради убеждават с очарованието на отминалите 

времена. Съвременните гаражни врати убеждават с комфорт, 

надеждност и красива визия. Все някога идва моментът 

за модернизиране на гаражната врата. Най-добрият  

партньор за тази цел: Hörmann – с удобни стандартни  

размери, специално за модернизиране.
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Който модернизира с Hörmann,  
се наслаждава на всички 
предимства на момента

Модернизирайте с изгодните 
и доставяни в кратки срокове 
стандартни размери

Hörmann разполага с разнообразни стандартни 
размери, прецизно съгласувани с вратите 
с въртеливо постъпателен ход, които следва да 
бъдат подменени. с тези стандартни размери Вие 
си спестявате пари и получавате по-бързо Вашата 
нова автоматична секционна врата. При Hörmann 
повечето размери за модернизация се доставят 
директно от склада. А за специалните рядко 
срещани случаи, Hörmann ще Ви достави разбира 
се всеки пожелан от Вас индивидуален размер  
и то на атрактивна цена.

Специални анкери  
улесняват монтажа

В проблематичните ситуации на монтаж решението 
е специалният анкер. Неговата гъвкава конс-
трукция изравнява напр. евентуални неравности  
по стените, улеснява вграждането на вратата 
в отвора - чрез възможността за страничен 
монтаж - и намалява риска от откъртване 
на клинкери или облицовъчни камъни.

Хармонична врата  
с идентична визия

Видимите луфтове между касата и вътрешната 
страна на свода могат да се покрият лесно 
с предлаганата като опция облицовка на касата, 
което води до отпадане на често необходимите 
работи по допълнително измазване. Облицовката 
на касата се предлага с идентична на платното 
визия, във всички цветове и повърхности.

Индивидуални решения  
за модернизация

При Hörmann ще намерите подходящото и визуално 
привлекателно решение за всяка монтажна 
ситуация. Повече информация можете да получите 
от брошурата „Решения за модернизация 
на секционни врати“, достъпна на адрес: 
www.hormann.bg, или като се консултирате  
с Вашия търговец на Hörmann.

От индивидуалната консултация, през компетентния 
демонтаж и екологичното извозване на старата врата 
като отпадък, до прецизния монтаж – с Вашия сервизен 
партньор от фирма Hörmann модернизирането 
е по-лесно, отколкото си мислите.

Чисто демонтиране на старата и монтиране  
на новата врата в един и същи ден
Секционната врата Hörmann, благодарение на удобната 
си за монтаж конструкция, се монтира много бързо. 
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Вашият вкус е индивидуален
Секционните врати на Hörmann също 

Искате да имате врата, която съответства точно на представите 

Ви? Тогава при Hörmann сте на правилното място. Изберете 

на спокойствие: с или без топлоизолация, вид на повърхността, 

цвят. Имате пълна свобода. Естествено Вашият търговец 

на Hörmann ще Ви консултира: напълно индивидуално.
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Silkgrain

Dark Oak (тъмен дъб)

Night Oak (нощен дъб)

Micrograin

Rosewood (палисандър)

Titan Metallic (титан металик)

Woodgrain

Light Oak (светъл дъб)

Golden Oak (златен дъб)

LTE 40
едностенна

EPU 40
двустенна, 
дебелина 42/20 мм

LPU 40
двустенна, 
дебелина 42 мм

Комфорт и оформление 
Вие избирате

Устойчива на атмосферни влияния дълготрайна 
защита чрез горещо поцинкован, покрит 
с висококачествен полиестер материал

Три разновидности на панелите, 
едно качество

Стоманените секционни врати на Hörmann се предлагат 
с панели с дебелина по избор, в зависимост 
от индивидуалните Ви потребности.

Едностенните врати тип LTE са най-изгодният вариант, 
идеални за отделни гаражи, които не се нуждаят 
от топлоизолация.

Двустенните врати тип EPU с добра топлоизолация  
са правилното решение, когато гаражът Ви се намира 
в непосредствена близост до жилището или е налице 
достъп до жилището през гаража.

Двустенните врати тип LPU предлагат най-добрата 
възможна изолация. Те се препоръчват, когато напр. 
използвате гаража си и като помещение за упражняване на 
хобито си или желаете да намалите разходите си за енергия. 
Освен това дебелите 42 мм ламели се грижат за осигуря-
ването на още по-голяма стабилност и плавно движение.

Три атрактивни повърхности 
в разнообразни цветови 
варианти

Изберете между трите атрактивни и устойчиви  
на атмосферни влияния повърхности, предлагани 
при стоманените врати: Woodgrain, Silkgrain или 
Micrograin.

Повърхностите са идеално защитени срещу ръжда, дъждът 
се плъзга без да оставя следи и вратата е защитена срещу 
влиянията на околната среда.

Стоманените секционни врати и страничните врати 
на Hörmann с повърхност Woodgrain, Silkgrain и Micrograin 
се предлагат стандартно в изключително удобния бял цвят, 
в 15 предпочитани цвята на същата цена, както и в около 
200 цвята по RAL.

Шест декоративни повърхности 
за хармоничен дизайн на вратата

Повърхността Decograin се предлага в пет варианта 
дървесен декор: Light Oak (светъл дъб), Golden Oak (златен 
дъб), Dark Oak (тъмен дъб), Night Oak (нощен дъб), Rosewood 
(палисандър) и благородния Titan Metallic (титан металик). 
Тази декоративна повърхност в тъмен антрацит подхожда 
отлично на външните врати Hörmann в цвят CH 703.

Вътрешната страна на вратите е принципно  
в сивобяло (RAL 9002). 15



Визия, която не е подвластна 
на модните тенденции
Обшивката на тесни линии

Хоризонталната обшивка на S-линии е класика при гаражните врати. 

При Hörmann получавате обшивката на S-линии с премиум качество. Видимо 

доказателство за това: визия с абсолютно равномерно разпределени линии 

на обшивката. За разлика от продукти на други производители, при Hörmann 

разстоянието между линиите на обшивката е винаги едно и също.
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Визия, която не е подвластна 
на модните тенденции
Обшивката на тесни линии

Обшивка  
на S-линии

LTE 40

LPU 40

Едностенни и двустенни стоманени врати Гаражните секционни врати LPU 40 с обшивка  
на линии се предлагат и в стандартни размери  
до 6500 мм, при максимална височина 2250 мм. 

LPU 40
двустенна, дебелина 
на платното 42 мм

LTE 40
едностенна

Повърхности и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Woodgrain
Ширина 5000
Височина 3000

Woodgrain
Ширина 5500
Височина 3000

Хомогенна визия, благодарение на прецизното качествено 
производство с почти незабележими преходи между 
ламелите. Сравнението си заслужава!

Като LPU 40 XXL с макс. ширина до 6500 мм и височина 
до 2250 мм, виж размерите и монтажните данни 
от страница 64. Повече информация за повърхностите 
и цветовете ще намерите на стр. 42. 
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Съвет

Убеждаваща линия
Обшивката на средни линии

Едва ли има врата, която може да Ви предложи толкова голям 

избор от типове, колкото обшивката на М-линии. с изчистените 

си форми тази визия е много подходяща за съвременните 

архитектурни стилове. с цвят и повърхност по желание можете 

да подчертаете ефективно стила на Вашия дом.

Към много от гаражните врати на Hörmann, освен странични врати 
в идентична визия, се предлагат и висококачествени, алуминиеви външни 
врати със съгласувана визия, например с повърхност Titan Metallic 
(титан металик), подобна на цвета CH 703 при външните врати.

18



Едностенни и двустенни стоманени врати

Висококачествените повърхности  
се почистват изключително лесно. 
Струя вода и вратата отново е чиста.

Повърхностите Decograin с дървесен 
декор обединяват предимствата 
на стоманената врата с естествения 
характер на дървесната визия.

EPU 40
двустенна, дебелина  
на платното 42/20 мм

LPU 40
двустенна, дебелина  
на платното 42 мм

LTE 40
едностенна

Повърхности и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Decograin
Ширина 5500
Височина 3000

Silkgrain
Ширина 5000
Височина 3000

Woodgrain
Ширина 3000
Височина 3000

Woodgrain
Ширина 5000
Височина 3000

Woodgrain
Ширина 5500
Височина 3000

Входна врата  
мотив 845 TP

Хармонична визия в една линия
Перфектно съгласувани помежду си: Гаражни секционни врати с обшивка 
на M- или L-линии, странични врати и Hörmann мотиви на външни врати. 
Детайли като тези правят видима разликата, а именно - качеството Hörmann.

Повече информация 
за външните врати 
Hörmann ще намерите 
в каталога, както 
и в интернет на адрес 
www.hormann.bg.

Като LPU 40 XXL с макс. ширина до 6500 мм и височина до 2250 мм, 
виж размерите и монтажните данни от страница 64. Повече информация 
за повърхностите и цветовете ще намерите на стр. 42.

Странична вратаГаражна секционна врата

Обшивка на M-линии
LTE 40

EPU 40/LPU 40
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Съвет

Съвършена елегантност
Обшивката на широки линии

Специална визия за специален дом. с несравнимата си елегантност 

обшивката на L-линии подчертава нестандартната архитектура. 

Естествено с всички предимства по отношение на комфорта 

и безопасността, които предлага секционната врата с марка Hörmann.

Дали в изискано бяло или в някоя от разнообразните  
цветови възможности, новата повърхност Micrograin,  
с финия си линеен профил, подчертава неподправения  
чар на вратите с обшивка на L-линии.

20



Обшивка 
на L-линииLPU 40

Двустенни стоманени врати

Изчистени линии и цветове, секционната врата на Hörmann  
с автоматично задвижване Ви предлага по-голям комфорт.

Повърхности и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

LPU 40
двустенна, дебелина 
на платното 42 мм

Silkgrain
Ширина 5000
Височина 3000

Micrograin
Ширина 5500
Височина 3000

Woodgrain
Ширина 5500
Височина 3000

Повърхността Micrograin пленява с финия си линеен 
контур и подчертава елегантността на съвременната 
архитектура.

Гаражните секционни врати LPU 40 с обшивка на линии 
се предлагат и в стандартни размери до 6500 мм, 
при максимална височина 2250 мм.

Decograin
Titan Metallic (титан металик)
Ширина 5500
Височина 3000

Като LPU 40 XXL с макс. ширина до 6500 мм и височина 
до 2250 мм, виж размерите и монтажните данни 
от страница 64. Повече информация за повърхностите 
и цветовете ще намерите на стр. 42.
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Съвет С Hörmann модернизирането е много лесно и значително по-изгодно, отколкото 
си представяте. Защото Hörmann Ви предлага разнообразни удобни размери 
за подмяна на старата Ви гаражна врата. Това спестява време и пари.

Всичко е възможно
Обшивката на малки касети

Касетъчната визия е подходяща за почти всеки архитектурен стил. 

С обшивката на S-касети на Hörmann Вие имате на разположение най-

разнообразни възможности по отношение на повърхността и цвета.  

Така със сигурност ще откриете вратата, чийто външен вид ще  

е в перфектна хармония с Вашия дом.
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Обшивка на S-касети
LTE 40

EPU 40/LPU 40

Едностенни и двустенни стоманени врати С остъклението тип Sunrise Вашата 
гаражна врата ще придобие по-голяма 
индивидуалност. Повече за остъкленията 
ще намерите на страница 46.

EPU 40
двустенна, дебелина  
на платното 42/20 мм

LTE 40
едностенна

Повърхности и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Woodgrain
Ширина 3000
Височина 3000

Woodgrain
Ширина 5000
Височина 3000

Устойчивата на UV-лъчи повърхност Decograin с дървесен декор от външната 
страна на стоманените ламели придава истински дървесен характер 
с щампованата си повърхностна текстура.

LPU 40
двустенна, дебелина  
на платното 42 мм

Decograin
Ширина 5000
Височина 3000

Повече информация за повърхностите и цветовете ще намерите на стр. 42.
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Комфортно задвижване Hörmann за Вашия гараж и Вашата портална врата, 
всичко е съвместимо и с еднакво високо, сертифицирано качество. 
Изчерпателна информация за задвижванията за гаражни и портални  
врати ще намерите в специализираните проспекти.  
Търговецът на Hörmann ще Ви консултира с удоволствие.

Класическа красота
Обшивката на средни касети

Колкото по-широка е Вашата врата, толкова по-препоръчително е да 

се спрете на обшивка на по-големи касети. Обшивката на М-касети 

изглежда много убедително при двойните гаражни врати. Красотата 

й е неподвластна на времето, изглежда много представително както 

в нови, така и в стари сгради.

100% съвместимост 
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Обшивка 
на M-касети

LTE 40

LPU 40

Всички мотиви със стоманени касети  
са перфектно сегментирани и с винаги 
еднакви разстояния от касета до  
касета, както и до кантовете. Това 
е ексклузивност, която може да Ви 
предложи само Hörmann.

Едностенни и двустенни  
стоманени врати

Съгласувани с архитектурния стил на дома Ви:  
Гаражни и външни врати Hörmann.

LPU 40
двустенна, дебелина 
на платното 42 мм

LTE 40
едностенна

Повърхности и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Woodgrain
Ширина 5000
Височина 3000

Woodgrain
Ширина 5500
Височина 3000

Повече информация за повърхностите  
и цветовете ще намерите на стр. 42.

Само при Hörmann
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Съвет

Създайте атмосфера
Обшивката на големи касети

Обшивката на L-касети на Hörmann придобива най-голямо  

значение при двойните гаражи. Грандиозната визия на вратата 

придава на дома Ви очарование и ексклузивност. Прекрасно е, 

когато човек разполага с толкова хубави неща едновременно.

По-голям комфорт под формата на автоматична врата с изключително  
бързото задвижване за гаражни врати SupraMatic на Hörmann.

26



Обшивка 
на L-касетиLPU 40

Двустенни стоманени врати

С остъкление тип Sunrise и обшивка на L-касети 
Вашата гаражна врата ще придобие по-голяма 
атрактивност. Повече за остъкленията ще намерите 
на страница 46.

Повърхности и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Woodgrain
Ширини 2250, 2375, 2500, 2625, 

4000, 4500, 5000, 5500
Височини 2000, 2125, 2250

Остъкленията DURATEC за гаражните врати  
с марка Hörmann са изключително устойчиви  
на надраскване и запазват трайно гладката  
си прозрачна повърхност дори и след многократно 
почистване и силно натоварване.

LPU 40
двустенна, дебелина 
на платното 42 мм

МАКСИМАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ

Само при Hörmann

Повече информация за повърхностите  
и цветовете ще намерите на стр. 42.
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Очарованието на извънградската къща
Обшивката на С-касети

Актуалната Country-House-визия е много предпочитана. 

С помощта на обшивката на С-касети ще придадете 

подходящия за тази атрактивна архитектура облик на вратата. 

Впрочем, тази врата се предлага само от Hörmann.
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Обшивка 
на C-касетиLPU 40

Двустенни стоманени врати

LPU 40
двустенна, дебелина на платното 42 мм

Повърхности и размери на вратите
(ширини и височини в мм)

Woodgrain
Ширини 2500, 2750, 5000, 5500
Височини 2000, 2125, 2250

Стоманените секционни врати с декоративната обшивка 
на С-касети подходяща за актуалния извънградски стил.

С допълнително поставения декоративен обков 
обшивката на С-касети създава поразително подобен 
на двукрила врата облик и е подходяща най-вече  
за актуалната Country-House-визия.

Повече информация за повърхностите  
и цветовете ще намерите на стр. 42.

Само при Hörmann
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Стилни комбинации  
от гаражни и външни врати
Дизайнерски стоманени врати

Дизайнерските елементи от благородна стомана или стъкло са 

изключително актуални при модерната архитектура. Тук Hörmann 

Ви предлага висококачествени дизайнерски врати с впечатляваща 

визия. Освен това, тях можете да комбинирате с външни врати  

Hörmann в същия стил.

Дизайнерски врати, естествено със задвижване
Тези гаражни секционни врати се отличават с дизайн и комфорт. 
Поради това те принципно се доставят със задвижване.
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Съгласувани с архитектурата на Вашия дом: Дизайнерска 
гаражна врата, мотив 457 и външна врата, мотив 188 TP 
от Hörmann.

Повърхности и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Silkgrain
Ширина 5000
Височина 3000

LPU 40
двустенна
Платно 42 мм

Мотивите 461, 462, 463 и 469 допълват асортимента 
на дизайнерските стоманени врати с висококачествени 
остъклени елементи.

Двустенни стоманени врати

Можете да разгледате всички 
дизайнерски врати на страница 39, 
дизайнерските външни врати ще 
намерите в каталога „Външни врати“ 
на Hörmann, както и в интернет  
на адрес: www.hormann.bg.

Хармонична визия в една линия
При Hörmann перфектно съгласувани помежду си: 
обшивките на гаражната и външната врата са разположени  
в една линия.

Повече информация за повърхностите  
и цветовете ще намерите на стр. 42.

Oбшивка 
на L-линии

LPU 40

Дизайн
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Изцяло по Ваш вкус
Гаражни секционни врати за ексклузивен дизайн на фасадата

С алуминиевата секционна врата индивидуалният архитектурен стил 

може да бъде издържан докрай. Дизайнерската концепция обединява 

фасадата и вратата в полза на един хармоничен и изчистен стилен 

елемент. с тази секционна врата се задоволяват оптимално дори 

и най-ексклузивните претенции.

С новата алуминиева секционна врата Вие интегрирате  
практически незабележимо Вашата гаражна врата  
в общата визия на дома. 

Съвет
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Монтирана и облицована гаражната врата се превръща 
в незабележима част от общото лице на фасадата.

Алуминиева секционна врата за 
дизайнерско оформление на място

От Вас идеята – 
от нас консултацията
Висококачествената алуминиева секционна врата 
може да бъде толкова разнообразна, колкото са 
възможностите на днешните облицовки за фасади. 
Тя може да се облицова с дърво, метал, керамика, 
пластмаса и много други материали, изцяло 
според Вашите представи и предпочитания.

Индивидуалността обаче също трябва  
да бъде добре планирана.

Във фазата на планирането трябва да се  
изясняват и съгласуват много неща: дебелината  
на облицовката (макс. 46 мм), нейното тегло на м², 
изискваната хлабина между елементите 
(мин. 20 мм) и предлаганите височини на ламелите 
на вратата. По тази причина всяка комбинация 
врата - фасада трябва да се планира 
индивидуално.
Ние ще Ви консултираме с удоволствие!

Основата на вратата, която ще бъде включена 
в облицовката на фасадата, представлява 
индустриална секционна врата ALR 40 на Hörmann 
с алуминиева рамкова конструкция, запълнена 
с панели. Индустриалните врати са изключително 
стабилни и конструирани за надеждна 
продължителна употреба.

Указание: Окачването на вратата се базира 
на L-окачване за секционни врати XXL. 
Повече информация относно окачванията 
ще намерите на страница 67.
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Естествено очарователни
Врати от масивна дървесина

За мнозина просто е задължително вратата да е от дърво. Hörmann 

се съобразява с това изискване: Вратите от масивна дървесина -  

с обшивка на линии или на касети - подчертават приятната 

атмосфера на живота сред природата. Разбира се с всички 

предимства на Hörmann по отношение на комфорта 

и безопасността.

Вашата красива дървена врата ще стане по-комфортна  
с подходящото задвижване за гаражни врати. Препоръчваме ви стабилното 
задвижване на Hörmann SupraMatic P.

Съвет
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LTH 40
Обшивка на V-касети

Обшивка на S-линии

Врати с пълнеж от масивна дървесина

LTH 40
Обшивка на S-линии

Северен смърч
Дървесината от северен 
смърч представлява 
светъл чамов материал 
с преобладаващо прави 
влакна. Отделните смолисти 
образувания, витораслостите 
и жълтеникаво-кафявите 
чепове са абсолютно 
естествени.

Ширина 5000
Височина 3000

Видове дърво и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Ширина 5000
Височина 3000

Вратите от масивно дърво имат по-голямо собствено  
тегло и поради това се доставят от Hörmann  
с торзионни пружини.

Ако желаете да боядисате Вашата касетъчна врата 
от канадска ела в светли тонове, ще я получите от нас 
импрегнирана и с нанесен бял грунд - без увеличение 
на цената.

LTH 40
Обшивка на V-касети

Канадска ела
Канадската ела представлява 
белезникаво сив до 
светлосиво-кафяв чамов 
материал с предимно прави 
влакна и кафяви ленти 
от минерални влакна 
и отвори в кората, 
разположени по посока 
на основните влакна.

Ние предварително сме обработили дървесния  
материал с цел защита от вредители и гниене.  
За да запазите красивата визия на вратата обаче,  
трябва да нанесете допълнителен лак за защита 
на дървото от атмосферни влияния.

Ширина 5000
Височина 3000

Ширина 5000
Височина 3000
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Съвет

Индивидуална елегантност
Дизайнерски врати от дърво

Не се налага да се отказвате от дизайнерските елементи и при 

вратите на Hörmann от масивна дървесина. Висококачествени 

материали като естествен камък, обков, създаващ илюзията 

за двукрила врата, както и декоративни дръжки ще се погрижат 

за създаването на превъзходна атмосфера. Практична и перфектно 

подхождаща: страничната врата с идентична визия.

Оформете сами Вашата врата от дърво: Обикновен чертеж като образец 
е достатъчен и компютърно управляваната фреза ще изготви Вашата 
индивидуална врата по зададения от Вас проект.
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LTH 40

Мотив 405
По желание с обков за крилни врати и декоративни 
дръжки за монтаж на място. На Ваше разположение 
са два варианта: Комплект обков „Ексклузив”  
(фиг. горе) или Комплект обков „Стандарт”.

Врати с пълнеж от масивна дървесина

LTH 40
мотив/индивидуална
Канадска ела

LTH 40
мотив/индивидуална
Северен смърч

По желание получавате всяка врата със странична врата 
с идентична визия. При гаражите без втори достъп 
препоръчваме допълнително оборудване с брава с аварийно 
деблокиране, виж страница 49.

Ширина 5000
Височина 3000

Видове дърво и размери на вратите
(макс. ширини и височини в мм)

Ширина 5000
Височина 3000

Естественият камък поставя особен акцент при 
мотивите 403 и 404, както и при специалните мотиви 
(като изображението).

Всички дизайнерски мотиви  
на дървените врати са представени на стр. 38.
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Обшивка на S-линии Обшивка на S-касети

Обшивка на M-линии Обшивка на M-касети

Обшивка на L-линии Обшивка на L-касети

Обшивка на C-касети

Обшивка на С-касети с обков за  
крилни врати за монтаж на място,  
като опция

Преглед на мотивите от стомана

Дебелини на платната
LTE, едностенно
EPU, двустенно 42/20 мм
LPU, двустенно 42

Видове повърхности
Woodgrain
Silkgrain
Micrograin
Decograin (дървесни декори)
Decograin Titan Metallic

Остъкления
▲ Тези мотиви на дизайнерските врати от стомана са снабдени 

с висококачествени остъкления в рамки от благородна 
стомана. Детайлно изображение ще откриете на стр. 31.

Повече за разнообразните цветови възможности  
за двустенните врати ще намерите на стр. 42-43.
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Преглед на дизайнерските мотиви от стомана

Мотив 450

Мотив 452, мотив 462 ▲ (без изобр.)

Мотив 454, разположение на мотива в средата

Мотив 456

Мотив 458 Мотив 459, мотив 469 ▲ (без изобр.)

Мотив 457, разположение вляво,  
мотив с огледално разположение

Мотив 455

Мотив 453, мотив 463 ▲ (без изобр.)

Мотив 451, мотив 461 ▲ (без изобр.)

Мотивите на дизайнерските стоманени врати могат  
да бъдат разположени в средата, вдясно или вляво. 
Възможни са и варианти с огледално разположение.

Външна врата  
мотив 173 TP

Външна врата  
мотив 170 TP

Външна врата  
мотив 693 TP

Външна врата  
мотив 188 TP

Стимулирайте 
фантазията си. 
В специализирания 
проспект: „Hörmann- 
Алуминиеви външни 
врати“ ще откриете 
най-разнообразни 
атрактивни мотиви 
за външни врати.
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Преглед на мотивите от масивна дървесина

Вратите от масивно дърво можете да получите от дървесина по избор:  
северен смърч (на снимката) и канадска ела.

oбшивка на S-линии

Мотив 401

Мотив 403

Мотив 404

Мотив 405

Обшивка на V-касети

Мотив 402

Мотив 403,  
с естествен камък Tropical - зелено

Мотив 405,  
обков, създаващ илюзията за 
двукрила врата - предлаган като  
опция, за монтаж на място

Мотив 404,  
с естествен камък Balmoral-rosso

Естественият камък поставя 
особен акцент при мотивите 
403 и 404. Цветовете 
и структурните детайли 
са подбрани според 
естеството на вратите.

Поради различия в печата 
цветовете на повърхностите 
не отговарят точно 
на оригинала. Затова 
е добре да се посъветвате 
с консултант на Hörmann.

Tropical-зелено

Multicolor - червено

Balmoral-rosso
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Пример за индивидуално фрезоване:  
Модерно и делово, в съзвучие  
с архитектурния облик.

Художествено оформено дърво. Всяка врата е уникат.

Оформете сами дизайна 
на Вашата врата.

Например, с Вашите инициали, номера 
на Вашата къща или любимия Ви мотив. 
Достатъчен е обикновен чертеж като образец 
и Вашата изцяло индивидуална гаражна врата 
е готова - уникат, за който ще Ви завиждат 
мнозина.

Разбира се, при желание от Ваша страна, 
като допълнение към Вашата врата ще получите 
и странична врата със същата визия.

Компютърно управлявана прецизна фреза  
пренася абсолютно точно Вашия проект  
върху дървените панели на вратата.
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Решаващ е Вашият вкус
Цветове и повърхности по избор

Независимо кой цвят ще предпочетете - класическо бяло или един 

от многото предпочитани цветове - винаги можете да избирате 

между три повърхности: Woodgrain, Silkgrain и Micrograin.

Повърхностите са оптимално защитени от ръжда. Горещо поцинкованият 
материал и висококачественото двустранно покритие от полиестерен грунд* карат 
дъжда да се стича надолу. Посивяването вследствие на влиянията на околната 
среда се възпрепятства максимално.
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RAL 9006

RAL 8028

RAL 8003

RAL 8001

RAL 7040

RAL 7035

RAL 7030

RAL 7016

RAL 6009 

RAL 6005

RAL 5014

RAL 5011

RAL 5003

RAL 3003

RAL 1015

Повърхност Woodgrain
При тази здрава повърхност с оригинална 
грапава декорация малките почти 
незабележими драскотини могат да се 
поправят незабележимо.

Повърхност Silkgrain
Тази копринено гладка повърхност  
е много елегантна и подходяща за  
модерна архитектура.

Стандартно в удобния бял цвят
Едностенните и двустенните 
стоманени врати се доставят 
стандартно в бял цвят.

Повърхност Micrograin
Тази повърхност пленява с релефно 
щампования върху гладката стомана 
вълнообразен профил, който придава 
привлекателни светлинни и сенчести 
ефекти.

бяло

15 предпочитани цвята
Двустенните и страничните врати  
могат да се доставят и в още 
15 изгодни предпочитани цвята,  
както и в около 200 цвята по RAL**.

RAL 9016

бял алуминий

почвено кафяво

глинено кафяво

охра

сиво

светлосиво

каменно сиво

антрацитно сиво

борово зелено

мъхово зелено

гълъбово синьо

стоманено синьо

сапфирено синьо

рубинено червено

светла слонова кост

По принцип вътрешната страна и на белите,  
и на цветните врати е в цвят сивобяло (RAL 9002).

**Изключение представляват боите с перлен, 
блестящ и металик ефект. При двустенните 
стоманени врати, изложени продължително време 
на слънце, тъмните цветове трябва да се избягват, 
тъй като възможното огъване на ламелите може 
да наруши функцията на вратата.

Изображението на цветовете и повърхностите  
не е обвързващо поради печатно-технически 
причини. Моля, консултирайте се с компетентния 
търговец на Hörmann.* Повече информация ще намерите в инструкцията 

за монтаж на адрес www.hormann.bg.
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Чар на шеста степен
Повърхности Decograin

Съответстваща до най-малкия детайл, естествена дървесна визия 

или благородна елегантност в цвят Titan Metallic (титан металик), 

комбинирана с всички предимства на стоманената врата: 

Повърхността Decograin Ви предлага очарователна визия в шест 

актуални декора.

Устойчивото на UV-лъчи покритие от пластмасово фолио от външната страна 
на стоманените ламели придава истински дървесен характер с щампованата 
си повърхностна текстура. Благодарение на специалната защита  
на повърхността Decograin, вратите се запазват красиви за дълго.
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Decograin Golden Oak  
(златен дъб)
светло кафяв, златисто-жълт 
дъбов декор

Decograin Light Oak (светъл дъб)
светъл, топъл дъбов декор

Decograin Night Oak  
(нощен дъб)
тъмен, интензивен дъбов декор

Decograin Dark Oak (тъмен дъб)
дъбов декор в цвят орех

Decograin Titan Metallic  
(титан металик)
антрацит с метален ефект

Decograin Rosewood (палисандър)
дървесен декор в махагонов цвят

По принцип вътрешните страни на стоманените 
врати с повърхност Decograin са боядисани 
в сивобяло (RAL 9002).

Изображението на цветовете и повърхностите  
не е обвързващо поради печатно-технически 
причини. Моля, консултирайте се с компетентния 
търговец на Hörmann. 45



Поставете акцент
С изключително устойчивите на надраскване 

остъкления DURATEC
Придайте индивидуален облик на гаражната си врата 

с остъкления, съчетани с прозорците, външната врата 

и архитектурата на Вашия дом.

Изключително устойчивите на надраскване остъкления 

от плексиглас DURATEC на секционните врати 

на Hörmann запазват трайно гладката си прозрачна 

повърхност дори и след многократно почистване 

и силно натоварване.

Остъкления  
за касетъчни профили  
Класическите мотиви

Всички изобразени остъкления за 
касетъчни профили се предлагат  
и в комбинация с вратите с обшивка 
на М- и L-линии.

За всички типове основни 
и странични врати с обшивка 
на линии и повърхност Woodgrain 
и Silkgrain. Рамка на остъклението: 
съгласно DIN 17611 елоксирани 
алуминиеви профили, байцвана 
повърхност в естествен тон E6/C0 
(преди E6/EV1), по желание в цвета 
на вратата. Остъкление: 
в зависимост от типа на вратата - 
единично или двойно от плексиглас, 
прозрачно или с кристална 
структура. По желание са възможни 
и специални остъкления 
и разтеглени решетки.

За всички типове основни 
и странични врати с обшивка 
на линии и повърхност Woodgrain 
и Decograin. Рамка на остъклението: 
пластмаса в черно, бяло или по 
желание в цвета на вратата. 
Остъкление: в зависимост от типа 
на вратата - единично или двойно 
от плексиглас, прозрачно или 
с кристална структура. Светъл 
отвор: 602 × 132 мм.

Изображения на класическите остъкления 
за касетъчни профили, по примера на врата  
с ширина 2500 мм.

Варианти остъкления  
за мотивите с обшивка на линии

S 0

S1

S2

M0

M1

M2

L0

L1

L2

V0

* Размерът на касетата зависи от размерите 
на вратата

Класическа дървена обшивка на V-касети *

Класическа обшивка на L-касети (1034 × 300 мм)

Класическа обшивка на М-касети (650 × 300 мм)

Класическа обшивка на S-касети (425 × 300 мм)

Алуминиеви правоъгълни прозорци

Остъкление тип D:

МАКСИМАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ

Само при Hörmann
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Остъкления  
за касетъчни профили  
Атрактивните мотиви тип Sunrise

Остъкления за касетъчни профили
Класически мотиви и мотиви  
тип Sunrise
Рамка на остъклението и декоративни 
профили: пластмаса, стандартно в бял 
цвят, по желание в цвета на вратата.  
При вратите с покритие Decograin получа-
вате рамката, лакирана в подхождащ 
на мотива цвят.  
Остъкление: В зависимост от типа 
на вратата - единично или двойно 
от плексиглас, прозрачно или  
с кристална структура.

ширина 2130 до 2500 мм

ширина 2510 до 3500 мм

ширина 3510 до 4000 мм

ширина 4010 до 4750 мм

ширина 4760 до 5500 мм

ширина 2250 до 2970 мм

ширина 2980 до 3690 мм

ширина 3700 до 4420 мм

ширина 4430 до 5140 мм

ширина 2250 до 3400 мм

ширина 3410 до 4490 мм

ширина 4500 до 5500 мм

Остъклени елементи за 
дизайнерски врати - пример ще 
намерите на страница 31.

При обшивката на С-касети можете  
да избирате между следните варианти 
остъкления тип Sunrise: C10 за врати  
с ширина 2500 и 2750 мм, C30 (Double, 
2 x C10) за врати с ширина 5000 и 5500 мм, 
както и трите класически остъкления 
на S-касети - S0, S1 и S2, размери  
на касетата 425 x 300 мм.

Изображение на C-касета с остъкление  
тип Sunrise, по примера на врата с ширина 
2500 мм.

Остъкления  
за касетъчни профили  
Мотивите с обшивка 
на С-касети

Ширина 2500 и 2750 мм 

Указание:
В двете най-долни секции на вратата 
не е възможно поставяне 
на остъкление.

S10

M10

L10

L20

L40

M20

M30

M50

S20

S30

S40

S60

C10

Обшивка на М-касети тип Sunrise

Обшивка на С-касети тип Sunrise (1034 × 300 мм)

Следните мотиви и като двойка:
S 50 (2 × S10) ширина 4760 до 5500 мм
M 40 (2 × M10) ширина 4430 до 5140 мм
L 30 (2 × L10) ширина 4500 до 5500 мм

Размери на касетата 650 × 300 мм

Обшивка на S-касети тип Sunrise Размери на касетата 425 × 300 мм

Обшивка на L-касети тип Sunrise Размери на касетата 1034 × 300 мм
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Всеки детайл на дръжката е надежден
Независимо дали се задвижват ръчно или автоматично,  
секционните врати Hörmann се отварят леко и безопасно

С разработените от дизайнери и експерти по сигурността дръжки можете  

да разчитате на качество, което никой друг не Ви предлага в тази форма.  

От седемте красиви варианта изберете желаната дръжка, която ще подхожда 

на вратата и антрето на Вашата къща, и я включете към поръчката на вратата. 

Специалистът на Hörmann ще Ви я монтира с удоволствие.

Дръжката на вратата не трябва само да е красива,  
а и да приляга добре на ръката.
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Красивата дръжка  
поставя специален акцент  
Изберете желаната от Вас дръжка

По-добра защита от взлом при ръчно 
задвижваните секционни врати чрез 
заключване с фиксиращ диск
При това заключване (фигурата горе) 
стабилен, самостоятелно фиксиращ  
се диск се захваща около масивен болт. 
Така вратата е блокирана срещу влизане 
с взлом.

пластмаса - черна алуминиева отливка - бяло 
(подобно на RAL 9016)

алуминиева отливка - 
полирано сребро

алуминиева отливка - месинг

благородна стомана с ефект „четка“ полирана благородна стомана

алуминиева отливка - кафява

Патронът, разположен в една 
равнина с платното, може 
да бъде включен в системата 
за заключване на къщата.

За гаражите без втори вход Ви предлагаме 
като опция две възможности за отваряне 
на Вашата автоматична гаражна врата 
отвън в случай на авария (напр. при 
прекъсване на електрозахранването).

При автоматичните секционни врати, които 
трябва да останат без дръжка, препор-
ъчваме бравата с аварийно деблокиране 
(фигурата горе) с объл патрон (не може 
да се интегрира в системата  
за заключване на къщата).

Или изберете една от осемте изобразени 
дръжки с брави. (могат да се интегрират 
в системата за заключване на къщата)

Повече сигурност и по-добра защита 
от взлом при автоматичните и ръчно 
задвижваните гаражни секционни 
врати Hörmann.
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Съвет

Няма второстепенни въпроси
Страничната врата

Когато цялостната визия на дома излъчва хармония, е просто 

прекрасно. По тази причина Hörmann Ви предлага странична врата 

с визия, идентична на тази на гаражната врата. Перфектното 

допълнение към секционната врата с марка Hörmann.

Двустенният пълнеж на страничните врати се предлага  
с полиуретанова пяна и подхожда на вратите с повърхности  
Woodgrain, Silkgrain, Micrograin или Decograin.

50



Блок-каса Ъглова каса

Профил тип 1  
(тясна рамка на крилото) 
с алуминиева блок-каса
В зависимост от височината 
на вратата позицията 
на дръжката варира от 934 
до 1268 мм от ниво готов 
под (Ниво готов под). 
Препоръчва се монтаж зад 
отвора с отваряне навътре.

Профил тип 2  
(широка рамка на крилото)  
с алуминиева блок-каса
Константна височина 
на разполагане 
на дръжката - 1050 мм 
от ниво готов под (Ниво 
готов под). За монтаж зад 
или в отвора с отваряне 
навътре или навън. При 
вратите с обшивка 
на касети е възможен  
само монтаж зад отвора.

Можете да избирате между три варианта стоманени странични врати.

Към всяка основна врата  
и странична в същия дизайн

При страничните врати рамката на платното и външната рамка са съставени от 
устойчиви на атмосферни влияния алуминиеви профили (монтажна ширина 60 мм)  
и са уплътнени от всички страни.

Гарнитура от дръжки
Стандартно от двете страни 
с пластмасови дръжки или по 
желание с дръжка и топка. Доставя 
се  във всички варианти 
на материалите, съобразено 
с основната врата.
Виж страница 49.

Тройно заключване,  
защитаващо от влизане с взлом
Специално оборудване за профил 
тип 2 с езиче, резе, 2 заключващи 
куки и защитна розетка клас 2 
по DIN V EN V 1627-1630.

Страничните врати на Hörmann 
се доставят готови за монтиране, 
с вградена брава с патрон, гарнитура 
от обли дръжки с овални розетки 
и триизмерно регулиращи се панти.

Профил тип 3  
(тясна рамка на крилото) 
с алуминиеви ъглови каси
В зависимост от висо-
чината на вратата 
позицията на дръжката 
варира от 934 до 1268 мм 
от ниво готов под (Ниво 
готов под), за монтаж пред 
отвора. Ъгловата каса се 
доставя също с профил 
тип 1 и 2, за монтаж 
зад отвора.

Повърхности при стоманените врати
Woodgrain, Silkgrain, Micrograin, Decograin

Видове дърво
Северен смърч, канадска ела

При страничните врати с блок-каса или ъглова каса и повърхност Decograin 
получавате рамката, касата и вратата с еднаква повърхност, за да се запази 
хармоничния облик.
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Съвет

Практични в ежедневието
Вградената врата без праг

Понякога малките неща носят големи предимства: Например когато 

искате да изкарате велосипеда от гаража без да се налага 

да отваряте цялата гаражна врата. Бързо ще усетите удобството 

на вградената врата. Най-вече при отпадането на криещия голям 

риск от спъване праг. Уникално, само при Hörmann!

С помощта на вградените врати много бързо достигате  
до всичко в гаража: градински уреди, велосипеди, работни колички…

52



Вградената врата без праг за лесно 
влизане в гаража. При врати с ширина 
до 4000 мм.

Ръчно задвижваните врати 
с вградена врата нямат 
дръжка от външната страна. 
Те се заключват отвътре.

Точното измерване и компетентният монтаж, извършени 
от специалист на Hörmann, са изключително важни  
при гаражните врати с вградени врати.

При вградените врати с повърхност Decograin  
по желание можете да получите рамката лакирана 
в подхождащ на декора цвят.

По принцип вградените врати се отварят навън и се 
разполагат в средата на вратата. При гаражните врати 
с ширина над 3500 мм (обшивка на М-касети над 
3000 мм) е възможно или даже наложително 
разположение встрани от центъра на вратата.

Указание: За да увеличите 
надеждността на Вашата 
врата с вградена врата 
без праг, Ви препоръчваме 
използването на фотоклетка 
VL2 с изпреварващо 
действие, която се предлага 
като опция.

Вградена врата Hörmann с праг от неръждаема стомана 
с височина 10 мм в средата и 5 мм в краищата. Предотвратява 
риска от спъване и улеснява прекарването например 
на велосипеди през него.

Стандартно алуминиевата рамка на вратата е елоксирана 
в естествен тон, но по желание може да се достави и в цвета 
на вратата (опция).

Разбира се рамката на вградената врата, също както 
и основната врата, е защитена посредством патентована 
защита срещу прищипване на пръсти. Горната секция 
на основната врата, в областта на вградената врата, 
също е снабдена с уплътнение на щурца.

Обков: Горен автомат за врата, вградена брава със секретен 
патрон, дръжки (плоски, извити) с овални розетки.

По желание стандартният горен автомат за врата без фиксатор 
може да бъде доставен и с фиксатор. Така преминаването, 
например с велосипед, ще бъде още по-лесно също и за децата.

Само при Hörmann
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Надеждни, безопасни,  
неподлежащи на поддръжка
ProMatic и SupraMatic, качествените задвижвания за гаражни врати

При Hörmann релсовата задвижваща техника е патентована 

система, която Ви предлага само предимства: Вашата гаражна 

врата се движи надеждно, тихо и без да изисква поддръжка.  

А със защитаващата от взлом, автоматична блокировка  

на вратата, нежеланите гости нямат шанс.

До 50% по-голяма скорост на отваряне  
със задвижванията SupraMatic

СУПЕР БЪРЗО 
ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА
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Задвижвания ProMatic Задвижвания SupraMatic

Варианти на задвижванията

Изгодното решение за преминаване 
към премиум-качеството на Hörmann. 
Скорост на отваряне: макс. 14 см/сек.

ProMatic
За врати с ширина до 5000 мм 
(макс. 10 м² площ на платното)  
Сила на опън и натиск: 500 N 
Краткосрочна максимална сила: 650 N

ProMatic P
За врати с ширина до 5500 мм  
Сила на опън и натиск: 600 N
Краткосрочна максимална сила: 750 N

ProMatic с акумулаторна батерия
За гаражи без достъп до електричество 
и врати с ширина до 3000 мм  
(макс. 8 м² площ на платното)  
Сила на опън и натиск: 350 N 
Краткосрочна максимална сила: 400 N

Супер бързото задвижване 
с множество допълнителни функции. 
Скорост на отваряне: макс. 22 см/сек.

Отделно вкл•	 ючващо  
се халогенно осветление
Допълнителна височина  •	
на отваряне на вратата  
за проветряване на гаража

SupraMatic E
За врати с ширина до 5500 мм  
Сила на опън и натиск: 650 N 
Краткосрочна максимална сила: 800 N

SupraMatic P
вкл. фотоклетка
За врати с ширина до 5500 мм,  
тежки дървени врати и големи врати 
с вградени врати
Сила на опън и натиск: 750 N 
Краткосрочна максимална сила: 1000 N

SupraMatic H
За многоклеткови и подземни гаражи, 
търговецът на Hörmann ще Ви 
консултира с удоволствие

SupraMatic HD
За вратите LPU 40 XXL,  
Сила на опън и натиск: 1000 N 
Краткосрочна максимална сила: 1200 N

Доказала се задвижваща 
техника

Радиочестота 868,3 MHz •	
със стабилен обхват

4-бутонен мини ръчен предавател •	
със сигурен код, избран между  
над 1 милиард възможности

Вграден приемник•	

Автоматична блокировка •	
на вратата, защитаваща 
я надеждно от повдигане с лост

Надеждна изключваща автоматика, •	
която стопира вратата незабавно 
при поява на пречки

Плавно задвижване и плавно •	
стопиране, щадящи вратата 
и задвижването

Патентован назъбен ремък, който •	
не се нуждае от поддръжка

Аварийно деблокиране отвътре•	

Лесен монтаж Всичко е прецизно •	
подготвено

Автоматична блокировка на вратата
Когато вратата е затворена, 
същевременно е и автоматично 
блокирана, което я защитава ефективно 
от повдигане с лост. Тази уникална 
автоматична блокировка действа 
на механичен принцип и поради това 
функционира дори при прекъсване 
на електрозахранването.

Вижте и краткия филм 
на сайта: www.hormann.bg

* Подробните гаранционни условия 
ще намерите в интернет на адрес: 
www.hormann.bg.

За Вашата безопасност автоматичните секционни врати Hörmann 
са тествани и сертифицирани от TÜV съгласно директивите TTZ 
"Защита на гаражните врати от взлом".

Предлаганият като опция соларен модул 
поема вместо Вас презареждането 
на батерията.

ГОДИНИ
гаранция

Само при Hörmann
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Отличени принадлежности
Вашите лични придружители

По темата за отварянето и затварянето на вратата от Hörmann 

са помислили за многобройни, интелигентни принадлежности. 

За ключодържателя, за колата и най-вече за Вашия мобилен комфорт.

Дизайнерският ръчен предавател HSD 2 пленява 
с висококачествения си метален корпус  
и ексклузивната си визия, отличена с наградата  
reddot design. Акцентът на Вашата връзка с ключове.

Само при Hörmann
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HSD 2-A с алуминиево 
покритие, за 2 функции

HSD 2-C с хромирано 
покритие, за 2 функции

Ръчен предавател HSP 4 
с блокировка 
на излъчването,  
за четири функции, 
вкл. ключодържател

Мобилните 
принадлежности 
за повече комфорт

Ръчен предавател HS 4 
за четири функции

Ръчен предавател HS 1  
за една функция

Ръчен минипредавател 
HSM 4 за четири функции

Ръчен микропредавател 
HSE 2 за две функции, 
вкл. ключодържател

Попитайте компетентния търговец и за радиокомплекта 
HF 22, включващ HSZ 2 и приемник HET 2.  
(съвместим и със задвижвания на други производители,  
без радиочестота 868,3 MHz)

Ръчен предавател HSZ 1  
за една функция

Ръчен предавател HSZ 2  
за две функции

Той винаги е под ръка в автомобила Ви, незабележимо 
вграден в гнездото за запалката. Удобната алтернатива 
на интегрираните в автомобила системи за дистанционно 
управление.

При Hörmann всичко е съгласувано. с един и същ ръчен 
предавател отваряте освен гаражната врата например 
също и оборудвана със задвижване на Hörmann 
портална врата.

С доказалата се техника на Hörmann

Защита от непозволен достъп чрез радиокод,  •	
избран между над един милиард възможности

Стабилен обхват с радиочестота 868,3 MHz•	

Съвместим с Homelink (версия 7)•	

Нечувствителен на удар благодарение  •	
на здраво вградена антена

Лесно пренасяне на кодирането  •	
от един ръчен предавател на друг

100% съвместимост 
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Съвет

Hörmann разработва постоянно интелигентни и индивидуални решения 

за Вашия ежедневен комфорт и сигурност. Можете да заложите на актуалните 

Hightech-концепции като например скенера за пръстови отпечатъци – с негова 

помощ отваряте вратата безопасно и комфортно, с отпечатъка на пръста си.

Високите технологии гарантират безопасност
Целесъобразни принадлежности за Вашия дом

Плюсовете по отношение на безопасността се ценят най-вече  
от семействата с деца. Инсталирана в отвора на гаража фотоклетка  
стопира вратата незабавно и безконтактно. Обикновена допълнителна  
защита, която не струва много пари.
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Стационарните принадлежности  
за комфорт и безопасност

STUP, STAP

ESU, ESA

Вътрешен манипулатор 
с осветен бутон
С IT 1b отваряте вратата 
с осветения бутон. 
IT 3b за задвижванията 
SupraMatic предлага освен  
това и отделно управление на 
осветлението на задвижването  
и възможността за изключване  
на задвижването, напр.  
по време на Вашата отпуска.

Вътрешен радиоманипулатор
С помощта на FIT 2 можете да 
управлявате две задвижвания  
или техни функции. Управ-
лението става посредством  
два импулсни бутона или 
опционално свързани 
манипулатори с ключ, които 
могат да бъдат изключени чрез 
FIT 2, напр. през отпуската.

Манипулатор с ключ
За скрита или открита 
инсталация, в две версии  
с по три ключа.

IT 1b

FIT 2

IT 3b

Кодиран манипулатор  
с осветени бутони
При CTR 1b (за една функция) просто 
въвеждате личния си цифрен код. 
CTR 3b разполага с три функции.

Кодирани манипулатори
CTR 1d/CTR 3d (с външен вид, 
идентичен на FCT 3b) със защитен 
капак, без осветление за бутоните, 
за една/три функции.

CTV 1/CTV 3
(без изображение) със защитена 
от вандализъм клавиатура и функции, 
идентични на тези на CTR 1b/CTR 3b.

Кодиран 
радиоманипулатор 
FCT 10b

Кодиран 
манипулатор 
CTR 1b/3b

Кодиран 
радиоманипулатор 
FCT 3b  
със защитен капак

Кодиран радиоманипулатор 
с осветени бутони
Кодираните радиоманипулатори 
на Hörmann се предлагат в два 
варианта. Те се инсталират лесно, 
тъй като не се налага използването 
на кабели. Въведеният цифров код 
се предава чрез радиосигнал.

Изгодният FCT 3b с три функции 
е снабден със защитно капаче.

Комфортният FCT 10b с десет 
функции разполага с устойчива 
на климатични влияния клавиатура 
с фолио.

Манипулатор с транспондер
за една функция Просто задръжте 
кодирания транспондер на около  
2 см пред манипулатора. Доставят 
се два транспондера, повече при 
поръчка. Комфортният TTR 100 
може да разпознава до 
100 транспондера, а TTR 1000  
до 1000 транспондера.

Скенер за пръстови отпечатъци 
Радиоуправляван скенер за 
пръстови отпечатъци
Вашият пръстов отпечатък 
е достатъчен, за да отворите 
гаражната врата сигурно 
и комфортно. с втората функция 
можете да обслужвате например 
втора гаражна врата, порталната  
или външната врата. Скенерът за 
пръстови отпечатъци се предлага 
в две версии - FL 12 с 12, 
респ. FL 100 със 100 позиции 
за запаметяване на отпечатъци.

Предлага се и като радиоуправляван 
скенер за пръстови отпечатъци 
FFL 12 за до 12 индивидуални 
пръстови отпечатъка.

Скенер за  
пръстови 
отпечатъци  
FL 12/FL 100  

Фотоклетка
При автоматичните гаражни  
врати фотоклетката е просто 
задължителна. Тя се монтира 
бързо и повишава значително 
сигурността при това на 
привлекателна цена.

Манипулатор 
с транспондер 
TTR 100/1000

Радиоуправляван 
скенер  
за пръстови 
отпечатъци  
FFL 12

EL 101
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За Hörmann темата за безопасността на потребителите на гаражните 

врати е на първо място в списъка с приоритетите. Hörmann определя 

стандартите в тази област с иновативни решения. Доказателство за 

това са многобройните патенти. А това Ви гарантира безопасност 

в ежедневието.

Технически усъвършенствани
Комфортно обслужване при максимална безопасност
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Характеристики за безопасност 
съгласно европейската норма 13241-1

Защита от прищипване на пръстите 
отвън, отвътре и на шарнирите
Благодарение на уникалната форма 
на секциите на вратата няма места, 
на които да е възможно прищипване:  
нито между ламелите, нито при шарнирите. 
Тази сигурна защита срещу прищипване 
на пръстите се предлага само от Hörmann.

Защита от прищипване между платното 
и касата
При Hörmann касите са изцяло затворени 
отдолу до горе. По този начин не 
е възможно прищипване между платното 
и касата.

Без опасност от  
падане на вратата  
Защита срещу 
прищипване

При Hörmann секционните врати, 
поотделно и в комбинация със 
задвижванията, са тествани 
и сертифицирани съгласно високите 
изисквания на европейската норма 
13241-1. Няма по-безопасна 
секционна врата. Сравнението 
си заслужава!

Разтегателни пружини със система 
„пружина в пружина“
Секционните врати на Hörmann с двойни 
разтегателни пружини и двойни стоманени 
въжета от всяка страна обезопасяват 
платното срещу падане. с патентованата 
система „пружина-в-пружина“, при 
скъсване на някоя от пружините тя не 
отскача настрани и така никой не може 
да пострада.

Секционните врати с ширина до 3000 мм 
и височина до 2625 мм са серийно 
оборудвани с доказалата се на практика 
техника с разтегателни пружини.

Торзионни пружини  
с интегрирана защита от скъсване
Секционните врати на Hörmann, 
оборудвани с торзионни пружини от двете 
страни, се отличават с патентованата 
защита от скъсване. При евентуално 
скъсване на пружината те задържат 
платното и то не може да падне. 
По-големите врати и вратите с вградена 
врата или пълнеж от масивна дървесина се 
доставят с техника с торзионни пружини.

Сигурно водене на вратата 
в обезопасяващи ходови релси
Регулируеми, патентовани направляващи 
ролки, стабилни държачи за ролките 
и обезопасяващи ходови релси 
предотвратяват излизането от релсите.  
Така платното се прибира безопасно  
под тавана.

Патент на Hörmann

Патент на Hörmann

Патент на Hörmann

Патент на Hörmann
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Марково качество до най-малките детайли - това е разликата и това 

Ви дава спокойствие. Освен това Вие искате да се радвате на новата 

си врата дълго време. По тази причина секционните врати Hörmann 

съответстват на най-строгите норми и то без изключение  

с убедителни стойности.

365 дни надеждност
Изпитано и сертифицирано
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Технически параметри съгласно 
европейската норма 13241-1

Уплътнения от четирите 
страни, средни уплътнения
Hörmann използва само 
трайно еластични и устойчиви  
на атмосферни влияния 
уплътнения.

Двустенните врати имат 
допълнителни висококачествени 
средни уплътнения между 
ламелите.

Подово уплътнение
Благодарение на големия си 
обем подовото уплътнение може 
да изравни и някои неравности.

Съществените за гаражните врати четири технически 
параметъра - топлоизолация, шумоизолация, 
херметичност и съпротивление срещу вятър - 
вече са изпитани и сертифицирани при Hörmann. 
Освен изискванията за безопасност тези 
характеристики също са от значение и при избора 
на врата. Например: Топло- и шумоизолацията за 
гаража, херметичността спрямо лоши климатични 
условия и съпротивлението срещу вятър в особено 
ветровитите региони.

Топлоизолация

Двустенни стоманени врати 42/20 мм
Ламела U=1,00 W/m²K
Платно U=1,36 W/m²K
Вградена врата 1) U=1,80 W/m²K

Двустенни стоманени врати 42 мм
Ламела U=0,50 W/m²K
Платно U=0,90 W/m²K
Вградена врата 1) U=1,30 W/m²K

Едностенни стоманени врати
Платно U=6,00 W/m²K
Вградена врата 1) U=6,40 W/m²K

Врати с пълнеж от масивна дървесина
Платно U=2,50 W/m²K
Вградена врата 1) U=2,90 W/m²K

Шумоизолация

Едностенни стоманени врати R=прибл. 20 dB
Двустенни стоманени врати 42/20 мм R=прибл. 21 dB
Двустенни стоманени врати 42 мм R=прибл. 22 dB

Херметичност

Въздух Едностенни стоманени врати Клас 0 2)

Двустенни стоманени врати
с обшивка на линии 
(без обшивка на L-линии) Клас 2
Двустенни стоманени врати
с обшивка на касети  
и обшивка на L-линии

 
Клас 3

Врати с пълнеж от масивна 
дървесина

Клас 0 2)

Вода Едностенни стоманени врати Клас 0 2)

Двустенни стоманени врати Клас 3 3)

Врати с пълнеж  
от масивна дървесина

 
Клас 0 2)

Съпротивление срещу вятър

Едностенни стоманени врати Клас 2
Двустенни стоманени врати 42/20 мм Клас 3
Двустенни стоманени врати 42 мм Клас 3
Врати с пълнеж от масивна дървесина Клас 3

По-високи класове за съпротивление срещу вятър -  
по запитване

Оптимална дълготрайна защита
Пластмасовата пета на касата 
предпазва трайно Вашата врата 
от възможни увреждания 
вследствие на ръжда, особено  
при изграждането на нови сгради 
с гаражи. Също и при 
продължителна влажност, 
за разлика от продуктите 
на конкурентни производители. 
Петата обгръща плътно касата 
в областта, застрашена от ръжда - 
само това може да е ефективна 
дълготрайна защита. Петата 
на касата не е включена 
в оборудването на вратите 
LPU 40 XXL и на алуминиевата 
секционна врата.

Спрете ръждата 
причинена от:

агресивни замазки•	
окисляване •	
на облицовката
соли против замръзване•	

Предстоящо патентоване

1) U-стойностите са валидни за вградени врати с площ 10 м2,  
без остъкление.

2) Врати с вентилационни отвори, по запитване също класове 2-3
3) Водно налягане до 70 Pa

Само при Hörmann
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Гаражни секционни врати
Размери и монтажни данни

2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500**

Височина на вратата
Размер за поръчка 
Размер на растера 

(RM)

(Мин.) височина 
до тавана

(Мин.) височина 
до тавана

Височина на светлия 
отвор за преминаване

(Мин.) височина 
до тавана

Височина на светлия 
отвор за преминаване*

Височина на светлия 
отвор за преминаване

2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Височина  
на вратата

Размер за поръчка 
Размер на растера 

(RM)

2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2545
2420
2295
2170
2045
1920
1795

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

2950
2825
2700
2575
2450
2325
2200
2075
1950
1825

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2900
2775
2650
2525
2400
2275
2150
2025
1900
1775

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2430 2555 2680 2805 2930 3180 3430 3680 3930 4180 4430 4680 4930 5180 5430 5680

По принцип всички 
размери дървени  
врати се доставят 
с торзионни пружини.

* При вратите с ширина 
над 3010 мм светлият 
отвор за преминаване 
се намалява с 50 мм.

** LPU 40 Мотиви 
с обшивки на М- 
и L-линии с повърхност 
Silkgrain като секционни 
врати XXL.

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандартстандартстандарт

стандартстандартстандарт

стандартстандартстандарт

стандартстандарт

стандарт

стандарт = доставяни 
стандартни размери в зависимост 
от типа и мотива на вратата

Ширина на вратата  Размер за поръчка  Размери на светлия отвор на касата (LZ) 

2205
2080
1955

(Мин.) височина  
до тавана

Височина на светлия  
отвор за преминаване

Автоматични гаражни врати

Ръчно задвижвани врати

2320
2195
2070

2175
2050
1925

2305
2180
2055

2125
2000
1875

Ширина на вратата  Размер за поръчка  
Размери на светлия отвор на касата (LZ) 

Височина на вратата
Размер за поръчка 
Размер на растера 

(RM)

2205
2080
1955

2205
2080
1955

Височина на вратата
Размер за поръчка 
Размер на растера 

(RM)

2190 2315 2440 2940

стандарт = доставяни 
стандартни размери в зависимост 
от типа и мотива на вратата

Вътрешни размери 
на гаража (мин.) 

ширина 2370 2495 2620 3120

Вътрешни размери 
на гаража (мин.) 

ширина

*** Всички типове врати с изключение на: LPU с обшивка на L-касети 
и C-касети с повърхност Woodgrain, обшивка на S-касети с повърхност 
Decograin, както и LTH.

Размерите са в ммРазмери, всички типове врати  (междинни размери по ширина и височина - по запитване)

Размери при модернизиране***

Ръчно задвижвани врати

Автоматични гаражни врати

стандартстандартстандартстандарт

стандартстандарт

стандартстандартстандарт

Окачване тип N

Окачване тип Z

Окачване тип Z
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Гаражни секционни врати
Размери и монтажни данни

6000 6500

Височина на вратата
Размер за поръчка 
Размер на растера 

(RM)

6250 6750

2250
2125
2000

Ширина на вратата
Размер за поръчка  

(LZ)
Вътрешни размери 

на гаража (мин.) 
ширина

(Мин.) височина  
до тавана

Височина на светлия 
отвор за преминаване

(Мин.) височина  
до тавана

Височина на светлия 
отвор за преминаване

Автоматични гаражни врати
2640
2515
2390

2250
2125
2000

2510
2385
2260

2200
2075
1950

2250
2125
2000

Височина  
на вратата

Размер за поръчка 
Размер на растера 

(RM)

Ръчно задвижвани врати
2640
2515
2390

2250
2125
2000

2550
2375
2200

2200
2075
1950

2250
2125
2000

Окачване тип Z  
с разтегателни пружини  
(не важи за секционните врати LPU 40 XXL)

Окачване тип  N   
с торзионни пружини

Окачване тип  L за нисък щурц  
с торзионни пружини

Повече информация за тези 
и други видове окачване  
ще откриете в монтажните 
характеристики или след 
запитване до търговския център 
на Hörmann.

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

Размери, врати LPU 40 XXL  (междинни размери по ширина и височина - по запитване) Видове окачване

Окачване тип N Окачване тип L
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Гаражни секционни врати
Размери и монтажни данни

Размерите са в ммВидове окачване и размери на вграждане, всички типове врати

3200

3450

4125

RM +510

3200

3450
4125

RM +510

3200

3450

4125

RM +750

Окачване тип Z
За врати 

с разтегателни 
пружини

Окачване тип N
За врати 

с торзионни 
пружини

Окачване тип L
За врати 

с торзионни 
пружини

Окачване тип Z, N и L  
Изглед отгоре

Ръчно задвижвани врати
Необходима дълбочина 
на вграждане

 Височина на вратата до 2125 (релса K)
Височина на вратата до 2250 (релса K)
Височина на вратата до 2375 (релса М)
Височина на вратата до 2500 (релса М)
Височина на вратата до 3000 (релса L)

ОТВЪТРЕ

Автоматични  
гаражни врати
Обща дължина на 
задвижването при

Ако проявявате интерес към този вид окачване 
за врати с по-голяма височина на издигане, 
се обърнете към специалистите на Hörmann.

Допълнителна информация можете да намерите 
и при монтажните характеристики.

Посочените в скобите размери се отнасят  
за врата със задвижване.

Окачване тип Z Окачване тип N

Окачване тип L Окачване тип H

* Ширина на вратата
до 3000 мм = RM-30
от 3010 мм = RM-80

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ
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Мин. монтажна дълбочина = RM + 510

Мин. монтажна дълбочина = RM + 750

Мин. монтажна дълбочина = RM + 510
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Посочените в скобите размери се отнасят  
за врата със задвижване.

Отворите за вратите и подовете на гаражите трябва да са 
завършени преди монтирането на секционните врати. Свободното 
пространство за монтирането на вратата трябва непременно да се 
поддържа без захранващи кабели, калорифери и др.

Указание:  
Повече информация ще намерите в монтажните данни.

Разяснения на размерите Моля, вземете под внимание

BF Фиксиране на пружинния вал
BW Фиксиране на държача на вала
ET Дълбочина на вграждане
DE Височина до тавана
DH Анкер за таван, отзад
DM Анкер за таван, в средата
DA Отстояние от тавана
GM Вътрешни размери на гаража
В Минимална височина на щурца
LDB Светла ширина на проходния отвор
LDH Височина на светлия отвор за преминаване
LH Височина на направляващата релса
LZ Размери на светлия отвор на касата (Размери за поръчка)
RM Размер на растера, височина (размер по поръчка)
WE Отстояние от вала

Окачване тип N Окачване тип L

ОТВЪТРЕ ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

Гаражни секционни врати
Размери и монтажни данни

Размерите са в ммВидове окачване и размери на вграждане при вратите LPU 40 XXL

 Височина на вратата до 2125 (релса K)
Височина на вратата до 2125 (релса М)
Височина на вратата до 2250 (релса М)
Височина на вратата до 2250 (релса L)

3200

3450

RM +440

3450

4125

RM +990

Ръчно задвижвани врати
Необходима дълбочина 
на вграждане

Окачване тип N
За врати 

с торзионни 
пружини

Окачване тип L
За врати 

с торзионни 
пружини

Автоматични  
гаражни врати
Обща дължина на 
задвижването при

Окачване тип N и L  
Изглед отгоре
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Минимална вътрешна ширина на гаража = LZ + 250

мин. мин.

Мин. монтажна дълбочина = RM + 440 Мин. монтажна дълбочина = RM + 990
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Гаражни секционни врати LPU 40 с вградена врата
Вградена врата без праг
Размери и монтажни данни

Височината на отваряне не трябва да е по-малка от размера за 
поръчка на вратата (RM), тъй като в противен случай вградената 
врата няма да се отваря.

Посочените в скобите размери се отнасят  
за врата със задвижване.

Окачване тип N Окачване тип L

Окачване тип N и L (Изглед отгоре) Моля, вземете под внимание

Невъзможно при врати с обшивка на линии,  
които имат горна алуминиева рамка

Невъзможно при изпълнение с обшивка на касети

Поставянето на вградена врата не е възможно също 
и при касетъчни врати с размери:  
ширина (LZ) от 2980 до 3100 мм и ширина (LZ) 
от 3700 до 3850 мм

Невъзможно при повърхности Decograin и Micrograin

Размерите са в ммРазмери на вратите с вградени врати и обшивка на линии и М-касети

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1955
1875

2250 2375 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 

Ширина на вратата  Размер за поръчка   
Размери на светлия отвор на касата (LZ)

Височина на 
вратата

Размер за поръчка 
Размер на растера 

(RM)

Ламели Височина на проходния  
отвор на вградената врата

Височина на 
разполагане  
на дръжките  
от ниво готов 

под (Ниво
готов под)

6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

500
479
550
525
500
475
562
550
531
520
500
488
468

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2123
2075
1999
1955
1875
1827
1747

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2203
2155
2079
2035
1955
1907

–

831
799
906
868
831
793
924
906
877
861
831
813
782

1
1,2
1

1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1 1 1 1 1 1 1

Брой Височина Обшивка  
на M-касети

Обшивка  
на линии

* Ширина на вратата
до 3000 мм = RM-30
от 3010 мм = RM-80

ОТВЪТРЕОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ
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Ниво
готов под

Ниво
готов под

М
ин
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 +
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20

 (+
23

5)

М
ин

. в
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оч
ин

а 
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ав

ан
а 

=
 R

M
 +

 1
25

 (1
25

)

Мин. монтажна дълбочина = RM + 510

Минимална вътрешна ширина на гаража = LZ + 180

мин. мин.

Мин. монтажна дълбочина = RM + 750



Странични врати от стомана и дърво
Гаражни секционни врати
Размери и монтажни данни

Размерите са в ммСтандартни размери на страничните врати от стомана (специални размери - по запитване)

Стоманена странична врата с алуминиева 
блок-каса, монтаж зад отвора, например 
с профил тип 1

Стоманена странична врата с алуминиева 
блок-каса, монтаж зад отвора, например 
с профил тип 2

Стоманена странична врата с алуминиева 
ъглова каса, например с външен 
ограничител, профил тип 3

Дървена странична врата
Монтаж зад отвора

Изглед отгоре

Указание: Повече информация  
ще намерите в монтажните данни.

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

ОТВЪТРЕ

Стоманена 
странична врата, 
блок-каса, профил 
тип 2, монтаж зад 
отвора

Стоманена 
странична врата, 
блок-каса, профил 
тип 2, монтаж 
в отвора

Стоманена 
странична врата, 
алуминиева ъглова 
каса, профил тип 2, 
външен ограничител

Дървена странична 
врата, монтаж зад 
отвора

О
ТВ

Ъ
ТР

Е

О
ТВ

Ъ
ТР

Е

О
ТВ

Ъ
ТР

Е

О
ТВ

Ъ
ТР

Е

 990 × 2058
 990 × 2183
 1115 × 2058
 1115 × 2183

Размери за поръчка

 855- 875  × 1990 -2000
 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 1990 -2000
 980- 1000  × 2115 -2125

Окончателни размери  
на светлия отвор

Височина на разполагане на дръжката над 
ниво готов под (Ниво готов под)

 955 
 1010
 955 
 1010 

 855 × 1990
 855 × 2115
 980 × 1990
 980 × 2115

  875  × 2000
  875 × 2125
  1000  × 2000
  1000  × 2125

1050
1050
1050
1050 

 875 × 2000
 875 × 2125
 1000 × 2000
 1000 × 2125

   
  
  
 

 1005 × 2190
 1130 × 2190

 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 2115 -2125

1050
1050

 1130 × 2190  980- 1000  × 2115 -2125 1050

 1050 
 1050
 1050 
 1050 

  
 
  
  

 875 × 2000
 875 × 2125
 1000 × 2000
 1000 × 2125

   
  
  
 

 955 
 1010
 955 
 1010 

 1050 
 1050
 1050 
 1050 

  
 
  
 

  
 
  
  

 1050 
 1050
 1050 
 1050 

 955 
 1010
 955 
 1010 

Стандартни размери на страничните врати от дърво (специални размери - по запитване)

Монтаж зад отвора (размери за поръчка = външни размери на рамката)

Ъглова каса, външен ограничител   (размер за поръчка = модулен размер)

Ъглова каса, вътрешен ограничител   (размер за поръчка = модулен размер)

Блок-каса, монтаж в отвора  (размери за поръчка = външни размери на рамката)

Блок-каса, монтаж зад отвора  (размери за поръчка = външни размери на рамката)

с oбшивка на S-линии, V-касети

с мотиви

Профил тип 2 с обшивка на линии, Профил тип 3 с обшивка на линии, на S-, M-касети

Профил тип 1 с обшивка на линии, на S-, M-касети, Профил тип 2 с обшивка на линии

Профил тип 2 с обшивка на линии

Профил тип 1 и 2 с обшивка на линии, на S-, M-касети

Профил тип 1 Профил тип 2 Профил тип 3

69

Ниво
готов 
под

RAM = Размер за поръчка = LF + 136

RAM = Размер за поръчка = LF - 20

RAM = Размер за поръчка = LF + 150

R
A

M
 =

 Р
аз

м
ер

 з
а 

по
ръ

чк
а

R
A

M
 =

 Р
аз

м
ер

 з
а 

по
ръ

чк
а 

= 
LF

 -
 1

0

М
од

ул
ен

 р
аз

м
ер

 (B
R

H
)

R
A

M
 =

 Р
аз

м
ер

 з
а 

по
ръ

чк
а 

= 
LF

 +
 7

5

Модулен размер (BRB)
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Насладете се  
на качеството с Hörmann

Външни врати
В нашия обширен асортимент от външни врати  
ще намерите подходящия модел за всички нужди 
и желания.

Козирки
Практичното допълнение към външната врата 
на мечтите Ви.

Стоманени врати
Бърз монтаж: Солидните врати за всички области  
в дома, от мазето до тавана.

Каси
Изберете от широкия асортимент за ново 
строителство, ремонти и модернизация.

Гаражни врати
Отговарящи на Вашия индивидуален 
архитектурен стил: с въртеливо-постъпателен 
ход или секционни, от стомана или дърво.

Задвижвания  
за врати
Насладете се на комфорта:  
Задвижвания Hörmann за гаражни и портални врати.

www.hormann.bg 71
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Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann 

предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка. Те се 

произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-

съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за  

пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както  

и присъствието ни в САЩ и Китай, Hörmann е Вашият силен международен 

партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

ГАРАЖНИ BРАТИ

АВТОМАТИКА

ИНДУСТРИАЛНИ BРАТИ

TOВАРO – РАЗТОВАРНА 

ТЕХНИКА

ВРАTИ

КАСИ

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Белгия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия

Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, САЩ

Hörmann: Кaчество без компромиси

ЕКСКЛУЗИВЕН ПАРТНЬОР НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ


