// Bütün çelik motiflerde N 80 ve F 80 Berry-Kapılar

Berry-Yekpare Kapıları
20’nin üzerinde çelik ve ahşap kapı modelleri

Orijinal Hörmann Berry-Kapıları
Kalite ve dizaynın mükemmel birleşimi
Herşey orijinal: Kalite ve güvenlik, görünüm ve konfor, geliştirilmiş teknoloji.
Herbir Hörmann Berry-Kapıs’ında, garaj kapıları yapımındaki 50 yılı aşkın bir
tecrübenin getirdiği teknoloji yatmaktadır. Bu da Hörmann Yekpare Kapıları’nı
Avrupa’nın 1 Numarası haline getirmiştir. Ve modellerin çeşitliliği arasından siz
de muhakkak eviniz için aradığınız kapıyı bulacaksınız.
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Gösterilen kapılar kısmen bazı özel donanımlarla teçhiz edilmiş
olup standart modele uyum sağlamayabilir.
Katalogda görüntülenen renkler ve yüzeyler baskı tekniği
nedeniyle bağlayıcı değildir.
Telif hakkı ile korunmaktadır! Kopyalanması, kısmen bile olsa
sadece izin alınarak mümkündür. Değişiklik yapma hakkımız
saklıdır.

Uzun süreli garanti ile belgelendirilmiş marka kalitesi
Hörmann’da kapı ve motorlar yüzde yüz birbiriyle uyumludur.
Ayrıca ürünlerimiz güvenliğiniz için Alman Teknik Güvenlik
ve Kalite Denetim Mercihi’nden onaylı ve normlara uygun test
edilmiştir.

10 yıl
garanti*

Kapılar DIN ISO 9001’e göre üretilmektedir ve Avrupa Normu
EN 13241-1’in tüm kriterlerine uygunluk göstermektedir.
* Hörmann-Berry-Kapıları ile ilgili garanti koşullarına, tanıtım
yazılarına ve tüm diğer bilgilere internet üzerinden de
ulaşabilirsiniz: www.hoermann.com
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Model 902, çelik dikey çizgili

Çelikten mamul klasik modeller
Dikey veya yatay çizgili
Klasik görüntüsüyle her zaman güncel. Yatay çizgili kaplamalar tamamen
alışılagelmiş zevkleri tattırıyor. İster dikey ister yatay bölünmüş olsun, yatay
veya dikey kuşaklarla kendini gösteriyor. Ayrıca kapınızı tamamen kendi
tarzınıza uygun olarak oluşturma olanağına sahipsiniz: güzel kapı tokmağı ile,
seçtiğiniz renkte veya ışık geçiren bir pencere dekoru ile birlikte.
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Model 957, yeni CH 703 renginde, birçok Hörmann ev kapılarıyla uyumlu.

Model 941, üzerine yerleştirilmiş kuşağıyla birlikte çelik yatay çizgili,
5 m genişliğe kadar çiftli-garajlar için.

Model 902, öncelikli pencere grisi renginde entegre edilmiş personel kapısı
ile birlikte, özellikle yan kapı için garajda müsait yerin olmadığı durumlarda
pratiktir.

Model 968, çizgili çelik kapı öncelikli trafik beyazı renginde.

Rengi hep gündeme getirin
Garaj kapıları daima beyaz olmak zorunda değildir.
Sayfa 17’de büyük renk seçim paleti konusunda bilgi
edinebilirsiniz.

İklim koşullarına karşı
dayanıklı uzun süreli
koruma
Galvaniz kaplama ve
yüksek kaliteli toz astar
boya, paslanmaya karşı
en iyi korumadır. Kapılar
böylece uzun süre güzel
kalırlar.
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Model 984, dikey panelli, öncelikli renk RAL 7035’e uygun,
pencere ve bina giriş kapınız ile uyumlu.

Farklı Çelik-Varyasyonları
Dikey panelli, balıksırtı desenli, havalandırma kapısı
Büyük yüzeyli olarak sıralanmış panel, net görünümü ile kendini modern
mimariye de kabul ettirmektedir. Ve özellikle büyük ve toplu garajlar için de
delikli sac kaplamalı kapılar önerilmektedir.
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Model 985, Decograin® yüzeyi “Mahagoni” çelik panelli,
çift araçlık garaj kapısı olarak klasik mimariye uygun.

Model 990, çelik yatay çizgili, balıksırtı desenli.
Renk olarak kırsal kesim tarzına uygun.

Model 985, çelik panel, bina giriş kapınızın rengi ile uyumlu.

Model 914, çelik yatay çizgili, havalandırma açıklıklarıyla birlikte.
Büyük ve toplu garajlar için uygun.

Özel renk tonlarıyla ilgili büyük renk
seçim paletini sayfa 17’de bulabilirsiniz.

Güzel bir kapı tokmağı
en iyi görünümü
sağlayacaktır.
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Model 972, sempatik standart trafik beyazı renk tonunda eş
görünümlü yan kapısıyla birlikte.

Çelikten mamul şık
görünümlü kasetler
Çok tercih edilen ve gelişmelere açık.
Hörmann’da 5 farklı kaset seçeneği mevcuttur. Birinden biri evinizin mimarisine uyacaktır. Şimdi tüm modeller yeni Decograin® yüzeyi “Golden Oak”
ve “Mahagoni”de de sunulur. Çoğu kasetli modeller, garajınızda daha fazla
aydınlık sağlamak için camlı olarakta da temin edilebilir.
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Model 976, üst tarafında kademeli kemer-kasetli,
eş görünümlü ev kapısıyla uyum içinde.

Model 970, öncelikli güvercin mavisi renginde,
garaja güneş ışığı girebilmesi için cam ile birlikte

Model 974. Farklı büyüklüklerdeki kasetleriyle etkin
kombinasyonlu farklı bir görünüm.

Model 978, yeni Decograin® “Golden Oak” yüzeyinde.

Renkli kapılar tüm bakışları üzerlerine çekerler.
Büyük renk seçim paletini sayfa 17’de
bulabilirsiniz.

Biçim katan ve ışık geçiren
elemanlar olarak kasetli
camlar. Diğer modeller sayfa
22’de.
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Model 934, montaj yerinde yapılma üst saçağıyla birlikte, kuzey çamlarından
yapılma çiftli garaj kapısı, çatı kaplamasıyla aynı stilde.

Doğanın içinden gelen güzellik
Ustalık sergilenen kalitede masif ahşap kaplamalar.
Eğer ahşap, evinizin görünümünü belirliyorsa, muhakkak ki garaj kapısı için de
masif ahşap kaplama tercihinin yapılması çok mantıklı bir çözümdür. Hörmann’da
oniki model arasından seçim yapabilirsiniz: dikey veya yatay olarak şekillendirilmiş,
balıksırtı veya eşkenar dörtgen desenli. Softline kapılarımız için seçilmiş ve
kusursuz kuzey çamı ya da Hemlock kullanılmaktadır. Bu ahşap ham maddeler
zaten tarafımızca renksiz verniklenerek ahşaba zarar veren haşere, küf ve
mantarlara karşı korunmaktadır.
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Model 936, basic kuzey çamı, dikey çizgili uygun ahşap Berry garaj kapısı.

Model 927, kuzey çamından yapılmış,
üçgen camlı, eşkenar dörtgen görünüme entegre edilmiş.

Model 931, balık sırtı görüntüsünde, uygun ahşap vernikli kuzey çamı.

Model 934, kuzey çamından yapılmış,
düşey çizgili, ev kapısına uyumlu.

Ahşap, koruma gerektirir.
Bu nedenle, emprenye etme işleminin yanısıra sizin tarafınızca da
ilave olarak, renkli bir koruyucu ahşap verniği, iklim koşullarının ve
UV-ışınlarının etkilerine karşı uygulanmalıdır.
Bu kapsamda, doğası gereği açık tonlu olan bu ahşap malzemeyi,
renk zevkinize bağlı olarak ve evinizin diğer ahşap elemanlarına da
uygun olarak boyayabilirsiniz.

Kapınıza, arzu edilmeyen UVışınlarının etkisine karşı ilave
bir uygulama yapıyorsanız,
başka bir ahşap verniği de,
örneğin Teak, seçebilirsiniz.

Boya yapılmasıyla ilgili önerilerimizi montaj kılavuzumuzda
bulabilirsiniz.
Tüm ahşap modelleri sayfa 18 ve 19’da görebilirsiniz.
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Çok özel dizayn ahşap kapılar
Aynı zamanda ev kapısıyla da eş görünümlü
Hörmann’ın dizayn-çizgisi sayesinde evinize ve garajınıza tamamen kendi
yorumunuzu katabilirsiniz ve böylece alışılagelmişin dışına çıkabilirsiniz.
Zengin stillerde oluşturulmuş elemanlar sayesinde elde edilebilen çok çeşitli
yapısal varyasyonlar yardımıyla bu “dizayn-garaj kapıları”, özellikle Hörmann
ev kapılarıyla da kombinasyon içinde tüm bakışları üzerlerinde toplayacaklardır.
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Zengin stillerde paslanmaz çelik
dekorları bulunan garaj kapıları ve
aluminyum ev kapıları
Şimdiye kadar ev girişleri tek başlarına “giriş kartı” rolünü
oynamaktaydılar, ancak şimdi artık garajı da aynı yüksek beğeni
seviyesinde, bakışları üzerine toplamakta kullanabileceksiniz.
Güzel modellerden ve bir çok farklı olanaktan etkilenmeye hazır
olun.

Kapı modeli 41

Ev kapısı modeli 41 A

Kapı modeli 45

Ev kapısı modeli 45 A

Kapı modeli 62

Ev kapısı modeli 62 A

Kapı modeli 689

Ev kapısı modeli 689 A

Kapı kanatları yüksek mukavemetli
çok katlı bir ahşap kaplamadan
yapılmaktadır. 3 katlı, saf beyaz renk
tonlu bir opak boyayla boyanmışlardır.
Hörmann’da kasalar beyaz polyester
astar boyalıdır.

Garaj kapılarıyla
karşılaştırıldıklarında ev
kapıları, renk ve parlaklık
açısından malzemeye bağlı
olarak çok az bir farklılık
göstermektedirler.

Design Kapılar otomatik kapılardır
Bu özel garaj kapıları estetiği ve komforu yansıtan
bir ürünlerdir. Bu nedenden dolayı kapılar kapı
kolu olmaksızın teslim edilir. Garaj kapıları için
gerekli olan motor kapıyla birlikte sunulmaz.
Önerimiz kapının Hörmann SupraMatic motor ile
kullanılmasıdır.
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Model 905, müşteri tarafından istenilen şekilde kaplanabilir, özel talepleri karşılayan kapı

İşte sağlam çerçeve
• Güçlendirilmiş makaslarıyla son
derece rijit çerçeve konstrüksiyonu.
Komple kaynaklı!
• Tamamen galvaniz kaplamalı, kapı
kanadı kasası polyester astar boyalı.
Toprak rengi (RAL 8028’e uygun)
• Çerçeve ve destekler her
30 cm’de bir delinmiş.
• Model önerileriyle birlikte		
resimlendirilmiş tanıtım.

Kaplama ağırlığı
Kapı büyüklüğüne bağlı olarak 6 ile 10 kg/m²
arasında değişken. Çiftli garajların kapılarında
maksimum 16 kg/m²’ye kadar. Bakınız sayfa 33.

Kendi fikirlerinizin
gelişmesini görmek de
büyük keyif verir.

Kendi garaj kapınızı kendiniz
şekillendirin
Sağlam kasa bizden !
Ahşap kaplamanın döşenmesi çok kolaydır. Çünkü Hörmann’da kasa ve
destekler her 30 cm’de bir delinmiştir. Böylece yaratıcılığınızın önündeki tüm
sınırlar kaldırılmıştır: ister dikey, yatay, diagonal veya isterseniz tamamen
kendi arzunuza bağlı olarak. Böylece kendi ellerinizle başardığınızı, gururla
sergileyebilirsiniz.
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Yaratıcılıkta sınır yoktur

Bu kapı konstrüksiyonu iki adet şekillendirme olanağı sunmaktadır:

Çerçevenin ve etek kısmının
tamamen örtüldüğü tam kaplama.

Sıçrayan sulara karşı koruma
maksadıyla etek kısmının açıkta
kaldığı, çerçeve içinde yer alan
ahşap kaplama.

Boya uygulama önerisi
Şekillendirilmesi bitmiş olan kapınızı, UV-güneş ışınlarına,
çürümeye ve ahşap malzeme zararlılarına karşı koruma altına
alabilmek için muhakkak, kolay uygulanabilen, renkli bir ahşap
koruma verniği ile boyayınız.
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Tüm çelik modellerin görünüşleri

• 902 çelik dikey çizgili

• 968 çelik yatay çizgili

• 941 çelik dikey çizgili, üstten kuşaklı

• 957 çelik yatay çizgili, orta ve yan

• 984 dikey çelik panelli

• 985 yatay çelik panelli

çizgili panel, balıksırtı desenli
• 990 çelik
profilleriyle birlikte

•
•
•
•
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Maks. kapı genişlikleri
2500 mm’ye kadar
2750 mm’ye kadar
3000 mm’ye kadar
3250 mm’ye kadar

Motif 902, 5000 mm genişliğe
kadar çiftli garajlar için kapı tipi
DF 98 olarak teslim edilebilir.

dikey çizgili, havalandırma
• 914 çelik
açıklıklarıyla birlikte

902 ve 905 motiflerini ayrıca, dışa doğru açılan dahili
personel kapıları ile temin edebilirsiniz.
Tüm yan kapılar aynı zamanda çift kanatlı olarak da
üretilmektedir.

• 970 çelik kasetli

• 972 çelik kasetli

• 974 çelik kasetli

• 976 çelik kasetli
Polyester toz astar boyalı
Galvaniz kaplamalı tüm kapı kanatları, tüm büküm
kenarlarının içlerine kadar, iklim koşullarına ve aşınmaya
karşı koruma altına alınmışlardır. Garaj ve yan kapıları
ekonomik olarak beyaz ve 15 öncelikli renkte ve RAL’e göre
yaklaşık 200 farklı renkte temin edilebilir. Sedef efektli, fosforlu
ve metalik renkler hariç.

Hörmann ev kapısı modellerine uygun olarak Hörmann
Berry yekpare kapılarını, şık bir görüntü sağlayan
Antrazit CH 703 renk tonunda da temin edebilirsiniz.

• 978 çelik kasetli
15 adet uygun fiyatlı öncelikli renkte ve standart olarak ekonomik trafik beyazı renginde

Trafik beyazı
RAL 9016

Beyaz alüminyum
RAL 9006

Toprak rengi
RAL 8028

Balçık kahvesi
RAL 8003

Toprak kahvesi
RAL 8001

Pencere grisi
RAL 7040

Işık grisi
RAL 7035

Taş grisi
RAL 7030

Antrasit grisi
RAL 7016

Çam yeşili
RAL 6009

Yosun yeşili
RAL 6005

Güvercin mavisi
RAL 5014

Çelik mavisi
RAL 5011

Safir mavisi
RAL 5003

Rubin kırmızı
RAL 3003

Açık fildişi
RAL 1015

Renklerin görünümleri basım tekniği nedenleriyle bağlayıcı değildir.
Lütfen renkli kapılar için Hörmann-Yetkili Satıcılarına başvurunuz.
Tüm renkler RAL-eşdeğerlidir. Dış ve iç yüzeyler esas olarak aynı renktedir.
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Tüm Masif Ahşap Modelleri

933 ahşap yatay çizgili

925 ahşap verev çizgili

934 ahşap dikey çizgili ●

931 ahşap çizgili, balıksırtı desenli

937 ahşap dikey çizgili, ortadan kuşaklı

927 ahşap çizgili, baklava desenli

Tüm modeller 2 ahşap türünde temin edilebilir

Kuzey çamı

Hemlock

Tüm kapılar (Motif 936 basic hariç) ahşap kaplaması üzerine
monte edilmiş şekilde gönderilmektedir. İstek üzerine kasayı ahşap
kaplamasız da temin edilebilir.
Daha iyi görünmesi için Softline-Dizayn
Bunun için tüm ahşap profillerin (120x14 mm) kenarları özenle
yuvarlatılmıştır. Ve bu da ahşap modellere çekici bir görünüm
sağlamaktadır. (Model 936 basic’de hariç)
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936 basic ahşap dikey çizgili, kuzey çamından mamul // YENİ

Motif 936 basic
Kapı ahşap kaplamasız olarak temin edilir.
Kaplama kuzey çamı ahşap lambirilerden oluşturulur.
Arka kısmı çoğu zaman zımparalanmamıştır.

Tüm modeller kapı tipi N 80 olarak 3000 mm genişliğe 		
kadar üretilirler.
● Bu model kapı tipi DF 98 olarak 5000 mm genişliğe
kadar da üretilmektedir.

905 isteğe göre, yerinde kaplamalı
		

aynı zamanda çift
kanatlı da

Ahşap kaplamalı tüm kapılar nakliye sırasında ve
şantiyede korunması için folya ambalaj ile
pakatlenmektedir.

Ahşap kapılar için 6 renk tonu

Net beyaz

Çam sarısı

Royal Mavi

Kapı kanatlarının opak dış yüzeyleri 3 katlı boyayla
boyanmışlardır ve bu sayede solmazlar ve hava koşullarına
karşı dayanıklıdırlar. (Model 936 basic’de hariç)
Böylece kapılar uzun süre güzelliklerini korurlar.
Kapı çerçevesi toz astar boyalıdır:
Beyaz ve renkli kapılarda beyaz, ahşap vernikli kapılarda
toprak rengi.
Kapı büyüklükleri:
Genişlik: 3000 mm’ye kadar
Yükseklik:2500 mm’ye kadar

Güvercin mavisi

Çam yeşili

Işık grisi

Renklerin görünümleri basım tekniği nedenleriyle bağlayıcı değildir.
Lütfen renkli kapılar için Hörmann-Yetkili Satıcılarına başvurunuz.
Dış ve iç yüzeyler esas olarak aynı renktedir. Ahşap vernikleri de mümkündür.
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Tüm Decograin® çelik kapılar

970 Çelik kasetli

972 Çelik kasetli

974 Çelik kasetli

976 Çelik kasetli

984 Çelik dikey panel

985 Çelik dikey panel

Decograin® yüzeyi, gerçekçi ahşap görünümlü yüzey.
Yukarıda gösterilen tüm kapı modelleri
Decograin® yüzeyi “Golden Oak ve
Mahagoni” olarak temin edilebilir.
Bu yüzeylerin dış kısımlarındaki UV
ışınlarına karşı dayanıklı sentetik folyo
kaplama, çelik sac kapının avantajlarını
detaylarına kadar uygun bir ahşap
görünüm ile birleştirir. Kapı üzerindeki
özel üst yüzey koruma sayesinde
güzel görüntüsünü uzun müddet
koruyabiliyor.
Decograin® „Golden Oak“
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Decograin® „Mahagoni“

Tüm Design Ahşap Modeller

Model 41
Düz ahşap kaplama
Büyük yüzeyli yay aplikasyon
Parlatılmış paslanmaz çelik,
Tek kademeli güvenlik camlı
Parsol gri, kumlanmış
Belirgin kenarlı,

Model 45
Düz ahşap kaplama
Tek kademeli güvenlik camlı
Parsol gri, kumlanmış
Belirgin, yatay çizgili
Mat paslanmaz çelik cam çıtası
ve alt kenar süslemesi.
Bu çeşit dizayn kapı için yüksek
mukavemetli, çok katlı ahşap kaplama
seçtik. Net beyaz renk tonlu, 3-katlı,
opak boya, solmaz ve hava koşullarına
karşı dayanıklıdır. Kapı çerçevesi toz
astar boyalıdır.
Kapı ölçüleri:
Genişlik: 3000 mm’ye kadar
Yükseklik: 2250 mm’ye kadar

Model 62
Düz ahşap kaplama
Tek kademeli güvenlik camlı
Mastercarré beyaz
Mat paslanmaz çelik cam çıtası
ve alt kenar süslemesi ile.

Model 689
Düz ahşap kaplama
Yatay kanallı
Tek kademeli güvenlik camlı
Parsol gri, kumlanmış
Belirgin yatay çizgili, mat paslanmaz
çelik alt kenar süslemesi ile.

Model 45’in görüntü kesiti
Paslanmaz çelik ve camın uyumlu tasarımı sayesinde
oluşan bu 4 farklı model varyasyonları ile Hörmann Design
Kapıları ayrıcalığını ortaya koyar.
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Resim 4: 283 x 203 mm

Resim 5: 283 x 203 mm
Çelik kaplamalar için camlar
Model 902, 941, 957, 970 ve 972 için
temin edilebilir.
(Decograin® hariç)
Malzeme: iklim koşullarına karşı
dayanıklı sentetik.
Renk: kapı kanadının rengiyle
aynı tonda.
Camlar: 3 mm sentetik cam, tercihen
tam şeffaf veya kristal desenli.

Resim 6: 283 x 203 mm
Ahşap kaplamalar için camlar
Resim 21 Model 925, 927 ve 931 için.
Resim 23 ve 24 Model 933, 934, 936
ve 937 için.
Malzeme: ahşap,
Camlar: 3 mm sentetik cam, tercihen
tam şeffaf veya kristal desenli.

Resim 21: 375 x 375 mm

Garajın ışık kaynağı
Camlar sadece yapısal olarak tamamlayıcı elemanlar
değildir, aynı zamanda ilave olarak pencere
yapılması gereksiniminin önüne geçerler ve gün
ışığı sayesinde garajınızı çalışma odası olarak da
kullanabilirsiniz.
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Resim 23: 277 x 199 mm

Resim 24: 199 x 277 mm

Yan kapıları, aşağıda listesi verilen malzemeler kullanılarak
üretilen yuvarlak kapı tokmağı aksesuarlarla teçhiz edilmiş
olarak alabilirsiniz. Her iki taraftan da basmalı veya arzuya
göre değişken aksesuarlar.

Sentetik malzeme, siyah

Alüminyum döküm,
beyaz(yaklaşık RAL 9016)

Alüminyum döküm, yeni gümüş
renkleri

Alüminyum döküm, pirinç renkleri

Paslanmaz çelik, parlatılmış

Paslanmaz çelik, fırçalanmış

Güzel kapı tokmakları
en iyi görünümü
sağlarlar
Dizaynerler ve güvenlik uzmanları tarafından
Alüminyum döküm, rustik

Alüminyum döküm, bronz

Yüzeyle bir seviyedeki silindirik kilit göbeği, ev kilitleme sistemine de
entegre edilebilir.

geliştirilmiş olan kapı tokmakları, kendi
alanlarında eşsiz bir forma sahiplerdir.
Ergonomik şekilleri sayesinde emniyetlidir
ve özellikle ele kolayca otururlar.
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Eski kapı dışarı, yeni kapı içeri
Aynı gün içinde hızlı ve temiz bir şekilde
Her şeyin böyle mükemmel bir şekilde gerçekleşmesinden çok etkilendik. Yeni
kapımız evimize daha da iyi uyum sağladı. Eski kapı hemen götürüldü. Motor
sistemini ise şimdiye kadar çoktan kullanmaya başlamış olmamız gerekirdi.”
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Daha iyi ses ve ısı izolasyonu için ekstralar
Kapınızı derhal Dämmtec özel kaplamasıyla sese karşı komple
hazır yalıtılmış olarak sipariş verebilirsiniz. En iyi ısı izolasyonunu
sağlayabilmek için de kolayca “yerlerine oturtulabilen” veya bizim
tarafımızdan hazır monte edilebilen yalıtım levhaları bulunmaktadır.

Yenileme panelleri ve tamamlayıcı paneller
Yenileme işleminde boşluk ölçüsü uygun olan standart garaj kapısı ölçüsünden daha yüksek ve daha geniş olabilir. Hiç problem değil! Çünkü bunun
için, görünüm olarak bütünlüğü sağlamak üzere üst ve yan tesviye çıtaları
bulunmaktadır. Eski kapının yerinden sökülmesi sırasında duvarın hasar
görmesi durumunda da revizyon çıtaları, ilave sıva işleri çıkarmadan yine
temiz bir çözüm sunarlar.

Hırsızlığı önlemek için 3-noktalı kilitleme sistemi
Motor sistemsiz tüm Berry-Kapıları için, kolaylıkla monte
edebileceğiniz ek donanım seti şeklinde (opsiyoneldir, standart
donanıma dahil değildir). Böylece garaj kapınız levyeyle kanırtılarak
açılmaya karşı daha güvenli hale gelir.

Kesintisiz devam eden zemin için
lastik örtme profili
Garaja giriş yerinde bir eşiğin
bulunmadığı garajlarda kullanılmak
üzere, yaprakların, dolu ve karın içeri
girmesini önlemek için sürekli elastik,
iklim koşullarına karşı dayanıklı, lastik
örtme profili bulunmaktadır.

Paslanmaz çelikten mamul alt eşik profili
Garajların dış kötü hava koşullarına karşı yönde bulunmaları
durumunda, uzun ömürlü alt eşiğin çok uzun yıllar boyunca
paslanmadan durabilmesi için, bir paslanmaz çelik rayın
kullanılması tavsiye edilir.
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Hörmann-Berry-Kapıları
N 80 ve F 80
Hazır ve sıralı garajların yenilenmesi için ideal
Eninde sonunda herkes için eski garaj kapısını boyamak artık bir eziyet gibi
görünebilir ve döner kanatlı bir kapıyı kolaylıkla açma zamanı gelmiş olabilir.
Bu durumda standart büyüklükte, fiyatta ekonomik, yeni bir Hörmann-BerryKapı gündeme gelir. Tüm hava koşullarına dayanıklı polyester astar boyalı
kapılar hem iyi görünür hem de daha kolay açılır.
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// YENİ  Şimdi bütün çelik motifler, çok sayıda
renk ve yüzeylerde temin edilebilir

İç
görünüm

İç
görünüm

Hazır garajların uygun standart
ölçü kapılar ile yenilenmesi
• Aynı gün içinde hızlı ve temiz bir
şekilde kapının değişimi.
• Her bir montaj tarzı için üç adet dayama şekli.

Kapı tipi N 80
Eşik, montaj boşluğunun arka
tarafında

İç
görünüm

Kapı tipi N 80
Eşik, montaj boşluğunun iç
tarafında
Kapı yenileme işleminde bu
3 yerleştirme biçimden biri
montaj veya yer durumuna
göre uygulanabilir.

• Eski kapılar derhal uzaklaştırılır.
Hırsızlığa karşı daha yüksek koruma için önerimiz:
3-noktalı kilitleme sistemi için ek
donanım seti (bakınız sayfa 25).
Kapı büyüklükleri ve montaj ölçüleri
için bakınız sayfa 32, 34 ve 37.

Kapı tipi F 80
Eşik, montaj boşluğunun ön
tarafında

Bir de motor olursa !
Bu durumda açma işlemi çok daha
rahat ve otomatik kapı kilitlemesi
sayesinde, levyeyle kanırtılarak
açılmaya karşı daha güvenli.
ProMatic akü
Elektrik besleme bağlantısı olmayan
hazır garajlar ve garaj alanları için
uygun çözüm.
Güneş Enerjisi Modülü
Uygun güneş enerjisi modülünü
de sorun, böylece akü doldurma
zahmetinden kurtulursunuz.
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Raylı otomatik yekpare kapılar
Çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar…

5 yıl
garanti*

pısı M orları
ot

lar
ı

rm

an

ap
ı

Ka

Hö

Ga

ra
j

10 yıl
garanti*

n-Ye

Hörmann otomatik Yekpare
Garaj Kapıları
Çünkü daha konforlu ve güvenlidir.
Hörmann otomatik kapılarına televizyonunuz kadar kolay kumanda edebilirsiniz.
Bir düğmeye basarsınız ve rüzgar veya diğer kötü hava koşullarında korunmuş
olarak garajınıza girersiniz. Hele karanlıkta bir miktar daha fazla güvenlik için
en uygun yoldur. Hörmann kapıları ve motor sistemleri, güvenlik unsuru olarak
TÜV-testinden geçirilmiştir.
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K
raj
kpare-Ga

Yenilenmiş iki Hörmann
motorlarından birini seçin

ProMatic

SupraMatic

Motor Tekniği
• 868,3 MHz telsiz frekans 		
		 sayesinde sabit erişim alanı
•4
 butonlu mini uzaktan 			
kumanda, 1 milyarın üzerinde 		
güvenli kodlama olanağı ile
• Entegre edilmiş alıcı
•O
 tomatik kapı kilitlemesi, levyeyle
açılmaya karşı etkin koruma sağlar.

Hörmann premium kalitesine
en ekonomik giriş

Yüksek kapasiteli motor, birçok ilave 		
fonksiyon ile birlikte

ProMatic
Genişliği 5000 mm’ye kadar olan kapılar için
Maksimum kuvvet: 650 N
ProMatic P
Genişliği 5500 mm’ye kadar olan kapılar için
Maksimum kuvvet: 750 N
ProMatic Akku
Elektrik bağlantısı olmayan garajlar ve genişliği
3000 mm’ye kadar olan kapılar için
Maksimum kuvvet: 400 N

•
		
•
		

Münferit olarak kumanda edilebilen		
halojen aydınlatma
Garajı havalandırmak için ilave 		
açılma yüksekliği

SupraMatic E
Genişliği 5500 mm’ye kadar olan
kapılar için
Maksimum kuvvet: 800 N
SupraMatic P
Genişliği 5500 mm’ye kadar olan,
ağır ahşap ve personel kapısına sahip 		
kapılar için,
Maksimum kuvvet: 1000 N

•G
 üvenilir durdurma otomatiği, engeller
karşısında kapıyı derhal durdurur.
• Yumuşak çalışma ve yumuşak durma,
kapıyı ve motor sistemini korur.
•P
 atentli dişli kayış,
bakım gerektirmez.
• İçeriden acil kilitleme düzeneği.
•K
 olay montaj. Herşey hassas bir şekilde
ayarlanmıştır.

å

å

Motor rayı içindeki otomatik kilit sistemi - Hörmann Patenti

…otomatik kapı kilitlemeli
Motor sistemi kapıyı kendiliğinden kilitler.
Sup raM

atic : Sek

siyo nel

kap ılard

a % 50

dah a yük

sek açıl

ma hızı

Kapı kapandıysa, otomatik olarak da kilitlenmiş demektir, ve böylece levyeyle
açılmaya karşı etkin bir şekilde korunma altına alınmıştır. Bu müstesna
kilitleme-otomatiği mekanik olarak çalışır ve bu nedenle, elektrik kesildiğinde
de fonksiyonunu yerine getirir.
Garaj Ka

Raha tça

açın – güve
nli

pısı Mot
bir şekil
de

evini ze

orları

girin

Garajlar ve giriş kapıları için Hörmann motor sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi, teknik prospektüslerde veyaw ww.hoermann.com‘da.
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Avrupa Normu EN 13241-1’e uygun güvenlik kriterleri

Belgeli ve onaylanmış kalite

Düşme yok!

Hörmann-Berry-Kapıları test

Bundan tamamen emin olabilirsiniz.

edilmişler ve Europa-Norm
13241-1’in yüksek güvenlik

1

Çok kademeli-yay-emniyet sistemi.
Yaylardan biri kırıldığı takdirde diğerleri kapıyı
güvenlik altında tutarlar.
Kırılmış olan bir yay yerinden fırlamaz.

2

Hassas ray kılavuzlaması.
Kapı kanadının raydan çıkmasının önüne geçer.

3

Özel ray yuvası.
Kapı tam olarak açıldıktan sonra dayamada
sönümlenir ve ray yuvasında güvenli bir
şekilde hareketsiz kalır.

istemlerine ve çalışma
özelliklerine uygun olarak
belgelendirilmişlerdir.
Bu da size bir Hörmann-BerryKapısıyla çok iyi bir yekpare
garaj kapısı satınalmış olmanın
güvenini vermektedir.
Diğerleriyle karşılaştırın !

Sıkıştırma yok!
Bu, parmak sıkıştırmasına karşı emniyettir.

4

Kaldırma kolları üzerindeki koruyucu kılıflar.
Esnek sentetik kılıflar mafsal bölgesini olası
çekmelere karşı tam olarak örterler.

5

Kapı kanadındaki ve çerçevedeki koruyucu fitiller.
Esnek sentetik fitiller, kapı kanadı ile çerçeve
arasında güvenli bir yandan tutma
koruyucusu görevini üstlenirler. Çiftli garaj kapıları
ilave olarak elastik taban-sıkışma
koruyucusuna sahiptirler.

6

Yaylar arasındaki emniyet aralıkları.
Yay sargıları arasındaki aralıklar o derece küçüktür
ki, çocuk parmakları bile sıkışmaya
karşı korunmuşlardır.

Güçlü kapı konstrüksiyonu
Geniş, galvaniz kaplamalı blok kasa
ve yatay kapı kanadı destekleri,
Hörmann-Berry-Kapılarına yüksek bir
dayanım sağlamaktadır.
Hafif ve sessiz kapı hareketi
Herşey birbiriyle tam olarak uyum
içindedir: 4-noktadan asma sistemi,
hassas ray kılavuzlaması, aşınmaya
karşı dayanıklı sentetik malzemeden
makaralar, yanal sentetik fitiller (çelik,
çelik üstüne binmez) ve ayarlanabilir
yay paketleri.
İki-kat yararlı kilit
Garajdan eve direkt geçiş durumunda
garaj kapısı, bir güvenlik kolu
yardımıyla içeriden de kilitlenebilir.
Kilit, evin güvenlik sistemine entegre
edilebilir.
Yağmurda ve fırtınada iyi korunma
Alt dayama rayı, zeminin düz devam
etmesi halinde arzuya bağlı olarak,
iklim koşullarına karşı dayanıklı lastikörtme profili (bakınız sayfa 25).

Sizin için en yüksek güvenlik
Güvenlikte olduğunu bilmenin rahatlığı
Hörmann-Berry-Kapıları, düşmeye ve sıkıştırmaya karşı güvenli bir şekilde emniyet altına
alınmışlardır. Kanatlı bir kapının daha güvenli olması mümkün değildir. Ve kilitleme sistemleri
sayesinde aynı zamanda hırsızlığa karşı da bir adım daha öndedirler. İster bir otomatik kapı
seçin, ister elle kumandalı bir kapı seçin, aynı güvenliğe sahip olursunuz.
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Tesbit ankrajları ve kademesiz olarak
ayarlanabilen universal ankrajlar
sayesinde montaj işlemi çok basittir.

Motor sistemi bulunmayan kapılarda
kapı, ray yuvasında güvenli bir şekilde
hareketsiz kalır.

3
2

5

4

5
Esnek sentetik fitiller ve kılıflar
sıkıştırmaya karşı korurlar.

1

6

Sağ ve sol kilit mandalı sayesinde
hırsızlığa karşı güvenli.
Bu kilitleme sistemi ile tüm kapı kanadı köşelerden kasaya
sıkıca sabitlenir ve böylece kapıyı açmak mümkün olmaz.
Patenti alınmak üzere başvurulmuştur.

Çok kademeli-yay-emniyet sistemi.
Kapı büyüklüğüne ve kapı ağırlığına bağlı
olarak en uygun şekilde ölçülendirilmiş yay
paketleri:
Kapı tipi N 80: beher tarafta 3-4 yay
Kapı tipi DF 98: beher tarafta 6-10 yay

Kendiniz kolayca monte edebileceğiniz bir ek donanım
seti yardımıyla kapıyı ilave olarak üst taraftan da kilitleme
olanağına sahip olabilirsiniz (bakınız sayfa 25).
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Berry - Yekpare Kapıları
Kapı tipleri N 80 ve DF 98
Ölçüler ve Teknik Bilgiler

Tek araçlık garajlar için N80 standart ölçüleri (kapı modeline bağlı olarak)

Ölçüler mm olarak
Boşluk arkasında monteli

Sipariş ölçüsü
Montaja esas ölçü

Çerçeve dış ölçüsü

Net geçiş ölçüsü*

Önerilen üretim ölçüsü
(uygulama ölçü aralığı)

Önerilen üretim ölçüsü**
(uygulama ölçü aralığı)

Boşluğun içinde monteli
Bitmiş haldeki ölçüler

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

2250

1920

2355

1990

2110

1800

2250 (2215-2340)

1920 (1890-1950)

2375

1970

2250

2000

2355

2070

2110

1880

2250 (2215-2340)

2000 (1970-2030)

2375

2050

2250

2075

2355

2145

2110

1955

2250 (2215-2340)

2075 (2045-2150)

2375

2125

2250

2125

2355

2195

2110

2005

2250 (2215-2340)

2125 (2095-2155)

2375

2175

2375

1920

2480

1990

2235

1800

2375 (2340-2465)

1920 (1890-1950)

2500

1970

2375

2000

2480

2070

2235

1880

2375 (2340-2465)

2000 (1970-2030)

2500

2050

2375

2075

2480

2145

2235

1955

2375 (2340-2465)

2075 (2045-2105)

2500

2125

2375

2125

2480

2195

2235

2005

2375 (2340-2465)

2125 (2095-2155)

2500

2175

2375

2250

2480

2320

2235

2130

2375 (2340-2465)

2250 (2220-2280)

2500

2300

2375

2375

2480

2445

2235

2255

2375 (2340-2465)

2375 (2345-2405)

2500

2425

2500

1920

2605

1990

2360

1800

2500 (2465-2590)

1920 (1890-1950)

2625

1970

2500

2000

2605

2070

2360

1880

2500 (2465-2590)

2000 (1970-2030)

2625

2050

2500

2075

2605

2145

2360

1955

2500 (2465-2590)

2075 (2045-2105)

2625

2125

2500

2125

2605

2195

2360

2005

2500 (2465-2590)

2125 (2095-2155)

2625

2175

2500

2250

2605

2320

2360

2130

2500 (2465-2590)

2250 (2220-2280)

2625

2300

2500

2375

2605

2445

2360

2255

2500 (2465-2590)

2375 (2345-2405)

2625

2425

2500

2500

2605

2570

2360

2380

2500 (2465-2590)

2500 (2470-2530)

2625

2550

2500

2750

2605

2820

2360

2630

2500 (2465-2590)

2750 (2720-2780)

2625

2800

2625

2125

2730

2195

2485

2005

2625 (2590-2715)

2125 (2095-2155)

2750

2175

2750

2000

2855

2070

2610

1880

2750 (2715-2840)

2000 (1970-2030)

2875

2050

2750

2125

2855

2195

2610

2005

2750 (2715-2840)

2125 (2095-2155)

2875

2175

3000

2000

3105

2070

2860

1880

3000 (2965-3090)

2000 (1970-2030)

3125

2050

3000

2125

3105

2195

2860

2005

3000 (2965-3090)

2125 (2095-2155)

3125

2175

Çiftli garajlar için DF98 standart ölçüleri (kapı modeline bağlı olarak)

Ölçüler mm olarak
Boşluk arkasında monteli

Sipariş ölçüsü
Montaja esas ölçü

Çerçeve dış ölçüsü

Net geçiş ölçüsü*

Önerilen üretim ölçüsü
(uygulama ölçü aralığı)

Önerilen üretim ölçüsü**
(uygulama ölçü aralığı)

Boşluğun içinde monteli
Bitmiş haldeki ölçüler

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

Genişlik

Yükseklik

4000

2000

4096

2073

3840

1820

4000 (3955-4075)

2000 (1960-2020)

4116

2043

4000

2125

4096

2198

3840

1945

4000 (3955-4075)

2125 (2085-2145)

4116

2168

4500

2000

4596

2073

4340

1820

4500 (4455-4575)

2000 (1960-2020)

4616

2043

4500

2125

4596

2198

4340

1945

4500 (4455-4575)

2125 (2085-2145)

4616

2168

4500

2250

4596

2323

4340

2070

4500 (4455-4575)

2250 (2210-2270)

4616

2293

5000

2000

5096

2073

4840

1820

5000 (4955-5075)

2000 (1960-2020)

5116

2043

5000

2125

5096

2198

4840

1945

5000 (4955-5075)

2125 (2085-2145)

5116

2168

Lütfen dikkat ediniz
* Net geçiş ölçüsü (alt eşikli kapı)
** (N 80 kapıda) 30 mm ve (DF 98 kapıda) 40 mm
ilave alt eşiğin dikkate alınması suretiyle.

Genişlik:

Montaja esas ölçü eksi 140 mm (DF 98 kapıda 160 mm).

Yükseklik: Montaja esas ölçü eksi 120 mm (DF 98 kapıda 180 mm).
Yükseklik: Model 905’de montaja esas ölçü eksi 135 mm (DF 98 kapıda 200 mm).
Yükseklik: 30 mm daha fazla boşluk (alt eşik olmaksızın) (DF 98 kapıda 25 mm)
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Maksimum ölçü aralıkları (kapı modeline bağlı olarak)

Ölçüler mm olarak

2750

2625

Yükseklik

2500

2375

2250

2125

2000

5000

4750

4500

4250

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

BR

2000

1875

Genişlik

Ölçü
aralığı

Kapı tipi N 80
Tek araçlık garajlar için

Kapı tipi DF 98
Model 905
Dolgu ağırlığı

Maksimum
14 kg/m²’ye kadar

Kapı tipi N 80
Model 902 için

Maksimum
12 kg/m²’ye kadar

Kapı tipi DF 98
Çiftli garajlar için

Maksimum
10 kg/m²’ye kadar

Kaplaması isteğe göre yapılan kapılar (Model 905)

Revizyon çıtalı kapılar

Kaplaması isteğe göre yapılan kapılarda, kapı
büyüklüğüne bağlı olarak 6-10 kg/m² arasında değişen
maksimum ağırlığa lütfen dikkat ediniz. DF 98 kapıları
büyüklüklerine bağlı olarak, taralı olan kısımlar
hariç, 16 kg/m²’ye kadar kaplama ağırlıklarıyla da
yapılabilirler. Kapınız için m² başına düşecek hassas
kaplama ağırlığını bildirebilecek olan Hörmann-Yetkili
Satıcısı’na danışınız.

Genişlik üretim ölçüsünden en fazla 10 mm küçük olabilir.
Yükseklik için ise önerilen ölçü, alt dayamanın monte
edilmesi durumunda maksimum 10 mm daha az olabilir.
Düz devam eden zeminlerdeki kapılarda (kasa direkt
zemine oturuyor ise) önerilen bitmiş ölçüye 30 mm daha
ilave edilmelidir.
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Berry - Yekpare Kapıları
Kapı tipi N 80, Tek Araçlık Garajlar için
Teknik Bilgiler

Önerilen bitmiş ölçü

Kasa dış ölçü yüksekliği – 80
Motorun toplam uzunluğu*

İç

OFF

OFF

OFR

Kasa dış ölçüsü yüksekliği - 195

Ölçüler mm olarak

Kasa dış ölçüsü

Ankrajların yerleşimi

* Kapı motorları toplam boyları:
3200 mm, kapı yüksekliği 2500 mm’ye kadar ProMatic/SupraMatic
3450 mm, kapı yüksekliği 2750 mm’ye kadar ProMatic/SupraMatic

Kasa dış ölçüsü

Dış

Önerilen bitmiş ölçü
min.
60

Önerilen bitmiş ölçü planlama için öngörülmüştür.
Minimum dayamalar, üst eşik yüksekliği ve montaj
bölgesi bu ölçü ile ilintilidir.

Boşluğun içinde monteli

min. 9
OFF

OFF

Eşiksiz kapı

Kasa dış ölçüsü = Sipariş ölçüsü + 105

Tablodaki (sayfa 32) önerilen bitmiş
ölçü yükseklikte 30 mm daha büyük
olmalıdır.

Dış

Kasa dış ölçüsü = Sipariş ölçüsü + 70

OFF

Sipariş ölçüsü

Dış

Montaj bölgesi

Bitmiş ölçü

Bitmiş ölçü

Sipariş ölçüsü

Dış

OFF

ProMatic/SupraMatic motorları
* ile ilave üst eşik gerekli değildir.
İstisna: Model 905, 941, ahşap kaplamalı modeller = 15 mm boşluk.

Eşikli kapı

Montaj bölgesi

Önerilen bitmiş ölçü
+ 30

min.
60

Tablodaki (sayfa 32) önerilen
bitmiş ölçü yükseklikte 30 mm
daha büyük olmalıdır.

Dış

min.
60

Sipariş ölçüsü

Dış

min. 5
min. 5
Montaj bölgesi
Önerilen bitmiş ölçü

Dış

Sipariş ölçüsü

Montaj bölgesi

Kasa dış ölçüsü = Sipariş ölçüsü + 105

Önerilen bitmiş ölçü

min.garaj iç ölçüsü = Kasa dış ölçüsü + 15

Eşiksiz kapı

Kasa dış ölçüsü = Sipariş ölçüsü + 70

Eşikli kapı
Lento
yüksekliği*
min.50

Boşluğun arkasında monteli

OFF

Structural dim. + 30

min.
60

OFF

Boşluğun içinde montaj ölçüleri tam olarak uyum sağlamalıdır.
Özellikle standart büyüklükteki kapılarda. Özel büyüklüklerdeki kapılar
tam olarak mevcut boşluğa uygun şekilde üretilebilirler.
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ProMatic/SupraMatic motorları
ile İlave üst eşik gerekli değildir.
İstisna: Model 905, 941, ahşap kaplamalı modeller = 15 mm boşluk.

Berry - Yekpare Kapıları
Kapı tipi DF 98, Çift Araçlık Garajlar için
Teknik Bilgiler

Kasa dış ölçüsü yüksekliği + 10

Önerilen bitmiş ölçü

OFF

Motorun toplam uzunluğu*

İç

OFF

Kasa dış ölçüsü

Kasa dış ölçüsü yüksekliği – 270

Ölçüler mm olarak

Kasa dış ölçüsü

Ankrajların yerleşimi

OFR

* Kapı motorları toplam boyları:
3200 mm, kapı yüksekliği 2500 mm’ye kadar ProMatic/SupraMatic
3450 mm, kapı yüksekliği 2750 mm’ye kadar ProMatic/SupraMatic

Dış
Önerilen bitmiş ölçü
min.
105

min.
60

Boşluğun arkasında monteli

Eşikli kapı

Eşiksiz kapı

min. Garaj iç ölçüsü = Kasa dış ölçüsü +20

OFF

Önerilen bitmiş ölçü planlama için öngörülmüştür. Minimum
dayamalar, üst eşik yüksekliği ve montaj bölgesi bu ölçü ile
ilintilidir. Standart büyüklükler için uyarı:
Yanal dayamaların 60 ile 105 mm arasında olması halinde bu
durum siparişle birlikte bildirilmelidir.

Eşikli kapı

Eşiksiz kapı

Kasa dış ölçüsü = Sipariş ölçüsü + 96

OFF

Boşluğun içinde montaj için ölçüler tam olarak uyum
sağlamalıdır. Özellikle standart büyüklükteki kapılarda. Özel
büyüklüklerdeki kapılar tam olarak mevcut boşluğa
uygun şekilde üretilebilirler.

Kasa dış ölçüsü =
Sipariş ölçüsü + 73

Sipariş ölçüsü

Dış

Montaj bölgesi

Bitmiş ölçü

Bitmiş ölçü

OFF

Structural dim. + 25

Tablodaki (sayfa 32) önerilen bitmiş
ölçü yükseklikte 25 mm daha büyük
olmalıdır.

Sipariş ölçüsü

Dış

OFF

ProMatic/SupraMatic motorları
* ile 65 mm boşluk.

Boşluğun içinde monteli

Montaj bölgesi

Önerilen bitmiş
ölçü + 25

Dış

Sipariş ölçüsü

Kasa dış ölçüsü =
Sipariş ölçüsü + 73

min. 5
OFF

min.
60

Dış

min.
105

Dış

Dış

min. 5
Montaj bölgesi
Önerilen bitmiş ölçü

Montaj bölgesi

Önerilen bitmiş ölçü

Sipariş ölçüsü

min. 5

Tablodaki (sayfa 32) önerilen bitmiş
ölçü yükseklikte 25 mm daha büyük
olmalıdır.

Lento
yüksekliği *
min. 90

Kasa dış ölçüsü = Sipariş ölçüsü + 96

OFF

ProMatic/SupraMatic motorları
ile 65 mm boşluk.
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Berry - Yekpare Kapıları
Garaj Kapıları
Ölçüler ve Teknik Bilgiler

Eşikli kapı

250

Dış

Kasa dış ölçüsü =
Norm ölçüsü +57

Temiz geçiş
açıklığı*

OFF

Norm ölçü (BRB)
Net duvar ölçüsü
Kasa dış ölçüsü =
Norm ölçüsü = BRB + 50
Net duvar ölçüsü
Norm ölçü (BRB)
Temiz geçiş
açıklığı*

OFF

Dış

Şap kalınlığı

Yükseklik
1880
2005
2130
2005
2130

Eşiksiz

(BRB -45)

(BRH -38)

(BRH -23)

830
830
830
955
955

1837
1962
2087
1962
2087

1852
1977
2102
1977
2102

Yükseklik Yükseklik

OFF’dan
990
1050
1110
1050
1110

Standart büyüklüklerdeki Model 902 ve 905, sağa/sola açılabilir.

Eşiksiz kapı
Kasa dış ölçüsü = Norm ölçüsü BRH + 79

2-kanatlı/ankraj aralıkları
770
250

250

1/2
75

75

1/2

OFF
250

250

Eşikli kapı
U profil yuvası
açılmalı

OFF

U profil yuvası
açılmalı

Net duvar ölçüsü = Norm ölçüsü BRB + 10
Kasa dış ölçüsü = Norm ölçü BRB + 115

Norm ölçüsü (BRB)
Temiz geçiş açıklığı* =
Norm ölçüsü BRB - 45
Sabit kanat
Trafik kanadı

Sabit kanat

Trafik kanadı

Dış

Temiz geçiş açıklığı* = Norm ölçüsü
BRB- 45
Norm ölçüsü (BRB)

Dış
Kasa dış ölçüsü = Norm ölçüsü BRB + 115

Net duvar ölçüsü = Norm ölçüsü BRB + 10

2-kanatlı kapılar için büyüklük bölgeleri:
Genişlik (montaja esas ölçü): 1300-2500 mm arası
Yükseklik (montaja esas ölçü): 1750-2250 mm arası
BRB’ye kadar kasetli modellerde = 2000 mm.

U profil yuvası
açılmalı

Net duvar ölçüsü =
Norm ölçüsü BRH+ 5
Norm ölçüsü (BRH)

885
885
885
1010
1010

Eşikli

Genişlik

Net duvar ölçüsü =
Norm ölçüsü BRH + 5

1875
2000
2125
2000
2125

875
875
875
1000
1000

Genişlik

Kapı kolu
yüksekliği

Temiz geçiş açıklığı = Norm
ölçüsü BRH – 43
Norm ölçüsü (BRH)

Yükseklik

Genişlik

Net geçiş ölçüsü*

Dış

Net duvar ölçüsü

Dış

Sipariş ölçüsü

* Net geçiş ölçüsü, 170°’nin altındaki
Dışarıya doğru açılan alt eşikli
açılma açılarında daha küçüktür.
kapılarda montaja esas ölçünün
yüksekliği daima en derin zeminin
üst seviyesinden itibaren hesaplanır. Boşluğun içinde monte edilecek olan
blok kasalar: ölçü ve donanımları
siparişe göre yapılır.
Çelik kaplamalı kapılar ile isteğe
göre kaplanan kapılar, standart
Özel büyüklükler ve özel donanımlar
ölçüler için, içten montaja uygun
sipariş üzerine yapılırlar. Maksimum
olarak üretilirler. Menteşelerin
büyüklük bölgesi: 1250x2375 mm.
yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte
dıştan montajlı hale getirilebilirler.
Ahşap kaplamalı modellerde sadece
dıştan montaj mümkündür.

Temiz geçiş açıklığı =
Norm ölçüsü BRH– 23

1-kanatlı kapılar için standart ölçüler

Kasa dış ölçüsü = Norm ölçüsü BRH + 79

OFF

Temiz geçiş açıklığı

1/2

Net duvar ölçüsü

75

Norm ölçü (BRH)

75

Ölçüler mm olarak

Dış

Yağmur
drenaj
oluğu

Net duvar ölçüsü

1/2

Eşiksiz kapı

Temiz geçiş açıklığı
Norm ölçü

250

Dış

Kasa dış ölçüsü = Norm ölçüsü + 57

1-kanatlı/ankraj aralıkları

OFF

U profil yuvası
açılmal

Şap kalınlığı

Boşluğun içinde monte edilecek olan
blok kasalar: ölçü ve donanımları
siparişe göre yapılır.
Üretim standart şekilde dıştan montajlı
yapılır, geçiş kapısı sağdadır.
İçten montaj ve geçiş kapısının sola
alınması düzenlemeleriyle ilgili talepleri
siparişte belirtiniz.

* Temiz geçiş açıklığı, 170°’nin
altındaki açılma açılarında daha
küçüktür.

Montaj varyasyonları
1-kanatlı

DIN sola

2-kanatlı

DIN sağa

Dıştan montaj
Alt eşik köşebenti ile birlikte
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Trafik kanadı
DIN sola

1-kanatlı

Trafik kanadı
DIN sağa

DIN sola

2-kanatlı

DIN sağa

Trafik kanadı

Trafik kanadı

DIN sola
DIN sağa
İçten montaj
İçten montajlı kapılarda alt eşik köşebenti ile nakliye köşebenti muhakkak sökülmeli ve
dışarıya doğru su akışına olanak sağlanmalıdır. Dış iklim koşullarına açık kapılar ise
tercihen dıştan montajlı olarak monte edilmelidirler.

Berry - Yekpare Kapıları
Kapı tipi F 80, Hazır Garajlar için
Kapı Yenileme Ölçüleri ve Teknik Bilgiler

Betonarme garajlar için dıştan montajlı kapı ölçüleri

Ölçüler mm olarak

Sipariş ölçüsü
Norm ölçüsü
Genişlik x Yükseklik

Temiz üretim ölçüsü* (montaj alanı)
Genişlik x Yükseklik

Kasa dış ölçüsü

Net geçiş ölçüsü
Genişlik x Yükseklik

2375 x 2045
2375 x 2075
2425 x 2075
2485 x 2045
2500 x 2075
2500 x 2100
2560 x 2125
2570 x 2125
2590 x 2075
2590 x 2125
2705 x 2125
2715 x 2075
2720 x 2200
2730 x 2125

2449 - 2489 x 2088 - 2108
2449 - 2489 x 2118 - 2138
2499 - 2539 x 2118 - 2138
2559 - 2599 x 2088 - 2108
2574 - 2614 x 2118 - 2138
2574 - 2614 x 2143 - 2163
2634 - 2674 x 2168 - 2188
2644 - 2684 x 2168 - 2138
2664 - 2704 x 2118 - 2138
2664 - 2704 x 2168 - 2188
2779 - 2819 x 2168 - 2188
2789 - 2829 x 2118 - 2138
2794 - 2834 x 2243 - 2263
2804 - 2844 x 2168 - 2188

2509 x 2148
2509 x 2178
2559 x 2178
2619 x 2148
2634 x 2178
2634 x 2203
2694 x 2228
2704 x 2228
2724 x 2178
2724 x 2228
2839 x 2228
2849 x 2178
2854 x 2303
2864 x 2228

2235 x 1925
2235 x 1955
2285 x 1955
2345 x 1925
2360 x 1955
2360 x 1980
2420 x 2005
2430 x 2005
2450 x 1955
2450 x 2005
2565 x 2005
2575 x 1955
2580 x 2080
2590 x 2005

Yeni eyaletlerdeki standart garajlar için kapı ölçüleri
2325 x 1905
2455 x 1905
2350 x 1935
2480 x 1935

Ölçüler mm olarak

2399 - 2439 x 1948 - 1968
2529 - 2569 x 1948 - 1968
2424 - 2464 x 1978 - 1998
2554 - 2594 x 1978 - 1998

2459 x 2008
2589 x 2008
2484 x 2038
2614 x 2038

2185 x 1785
2315 x 1785
2210 x 1815
2340 x 1815

Ankrajların yerleşimi

Ölçüler mm olarak

Komple montaj bloğu, yuvasız/yuvalı

min. 61

Kızak yüksekliği
= yapı masdar ölçüsü - 35

UK Kasa – OK Ray
Motorun toplam uzunluğu*

Sipariş ölçüsü

Kasa dışölçüsü = Sipariş ölçüsü + 103

Sipariş ölçüsü yüksekliği

İç

OFF

OFF

OFR

Eşikli

* Kapı motoru toplam boyu,
ProMatic/SupraMatic
3200 mm, kapı yüksekliği
2500 mm’ye kadar

Eşiksiz

Dübelli montaj
75 mm. montaj derinliğinden itibaren

Dış

Sipariş ölçüsü = Kasa dış
ölçüsü –134
Kasa dış ölçüsü (RAM)

min. açıklık Kasa dış ölçüsü – 30
max. açıklık Kasa dış ölçüsü - 10

Dış

Kasa dış ölçüsü =
Sipariş ölçüsü + 103

Pah ölçüsü
OFF

Bestellmaß/Baurichtmaß (BR)

max. Açıklık = Kasa dış ölçüsü – 20
min. Açıklık = Kasa dış ölçüsü – 60

min. 50
max. 100

Geçmeli montaj
min. 50 mm, max. 100mm montaj derinliği

min. açıklık Kasa dış ölçüsü – 60
max. açıklık Kasa dış ölçüsü – 40

Pah ölçüsü

Dış

Pah ölçüsü

Kasa dış ölçüsü (RAM)

Sipariş ölçüsü (BR)

Dış
Sipariş ölçüsü = Kasa dış
ölçüsü –134

Kasa dış ölçüsü = Sipariş ölçüsü + 103

min. 75

max. açıklık = Kasa dış ölçüsü – 20
min. açıklık = Kasa dış ölçüsü – 60

OFF

* 30 mm ilave alt eşiğin dikkate alınması suretiyle

Pah ölçüsü
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Daha iyi görünüm

Daha fazla konfor

Daha yüksek güvenlik

Hörmann Kaliteli Ev
Kapıları
Güvenlikli bodrum girişi, soğuk oda veya hobi odası, çocuk
veya genç odası, çatı girişi, kazan dairesi veya garajdan eve
geçiş için.

Zengin ürün programının içinden muhakkak uygun bir standart
büyüklük bulunacaktır. Pahalı özel çözümlere gerek yoktur.
Bu da paradan tasarruf sağlar!

Hörmann TopComfort Ev Kapıları ve Sundurmaları hakkında
bilgi edininiz. Prospektüslerimizi isteyiniz veya bizi internett
www.hoermann.com adresinde ziyaret ediniz.

Güvenlik kapısı KSi
Çok kademeli kilitlemeli, hırsızlığı
önleyici çelik kapı. Bodrum girişi, yan
kapı veya garaj kapısı olarak.

38

Çok maksatlı kapı MZ
Sağlam çelik kapı, aynı zamanda
izolasyonlu camlı. Bodrum
bölmeleri, yan binalar, cihaz
depoları, zahire ambarları için.

Yangına dayanıklı kapı H8-5
Sertifikalı, yangına dayanıklı
kapı. Almanya’da en fazla satın
alınan kalorifer
dairesi kapısı.

Ye
n

Çok işlevli kapı H3-D
Yangın engelleyicidir ve uygun
donanımla ek olarak duman
geçirmez, ses yalıtır ve
hırsızlığa karşı korur.
Garajdan eve geçiş için
en ideal kapı

İç kapı ZK
Bodrumdan çatı arasına kadar
tüm bölmeler için dekoratif çelik
kapılar. Çok çeşitli renklerde,
ahşap dekorlarla, camlarla ve
donanımlarla.

nl
ar

için

Eviniz için gerekli tüm kapılar

o
i zy
v
i in
şaatlar ve re

Çelik kapı kasası
Kolay monte edilebilen, geçmevidalanır veya kaynaklı standart
kapı kasaları, örneğin çatı araları
için.
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Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann KG Freisen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, ABD

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını kendisi üreten

GARAJ KAPILARI

tek firmadır. Bu yapı elemanları en çağdaş teknolojilerin uygulandığı fabrikalarda

GARAJ KAPISI MOTORLARI

üretilmektedir. Avrupa pazarının bütününü kapsayan satış ve servis ağı ve
Amerika ve Çin pazarlarındaki varlığı sayesinde Hörmann yüksek kaliteli yapı

(Baskı no 07.07) 85 187 TR/P - - Basım tarihi 08.07

Hörmann: Koşulsuz Kalite

ENDÜSTRİYEL KAPILAR
YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

elemanları için uluslararası arenada güçlü bir ortağınızdır.
ÇELİK KAPILAR
KAPI KASALARI

www.hoermann.com

Ödün vermeyen kalitesi ile birlikte…

