// Motorlu kapılarda % 50 daha yüksek açılma hızı

Seksiyonel Garaj Kapıları
Hayranlık uyandıran konfor, şaşırtan güvenlik

Uzun sürecek memnuniyet için
Hörmann - kalitesi kendini kanıtlıyor
Bir Hörmann seksiyonel garaj kapısıyla, uluslararası büyük bir
markanın yıllar boyu süren teknoloji birikimini tercih etmiş
oluyorsunuz. En iyi malzemelerden mamul Hörmann seksiyonel
kapıları, mükemmel işçilik ile üst seviyede kullanım konforu ve
güvenlik sunmaktadır. Adımız bunu kanıtlamaktadır.
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Resimlerde görülen kapılar kısmen özel donanımlarla teçhiz
edilmiştir ve standart modellere eşdeğer olmayabilir.
Resimlerde görünün renkler baskı tekniği açısından aynı
olmayabilir ve bağlayıcı değildir.
Her hakkı mahfuzdur!
Kopyalanması, kısmen bile olsa sadece izin alınarak mümkündür.
Değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Sertifikalı konfor, uzun garanti süresi
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*

DIN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sitemine göre üretilir ve
Avrupa Normu 13241-1’in koşullarını yerine getirir
(daha geniş bilgi 50-53 arası sayfalarda).
* Hörmann seksiyonel kapıları ile ilgili garanti koşullarına,
tanıtım yazılarına ve tüm diğer bilgilere internet üzerinden
de ulaşabilirsiniz: www.hoermann.com
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Seksiyonel kapılar sadece
avantaj sunar
Bir Hörmann seksiyonel kapısıyla doğru seçim yapmış olursunuz
Bu yüksek nitelikli garaj kapılar dikey açılır ve bunda dolayı
garajın içinde ve önünde maksimum yer sunar. Hatta bu avantajlı
konstrüksiyon, bazı cephe hatları için yasal olarak zorunludur
(örneğin: Şayet garaj bir yaya yolunun hemen yanında bulunuyorsa).
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Neden daha azıyla yetinesiniz?
Avantajlardan yararlanınız

Daha fazla yer verirler
Seksiyonel kapılar dikey olarak açılır ve yerden tasarruf
sağlayarak tavanın altında durur. Bu konstrüksiyon-prensibi
sayesinde garajın içinde ve garaja park etmek için maksimum
yer sunar.
Geçiş genişliğini büyütür
Açıklığın arkasında monte edilmeleri sayesinde Hörmann
seksiyonel kapıları, tam geçiş boşluğu sağlar. Bu özellikle
panelvanlarda, transporterlerde ve arazi araçlarında önemlidir.
Her garaja uyum sağlar
İster dikdörtgen, ister köşeleri kesik, isterse yay veya yuvarlak
kesitli olsun. Bir Hörmann seksiyonel kapısı daima her garaja
uyar.

İki yay sistemi, bir tek kalite
Hörmann Garaj Kapıları kolay, sessiz ve güvenli hareket
eder. Hörmann, mükemmel teknik çözümler ve elinde
bulundurduğu birçok patent sayesinde her kapı için en
mükemmel donanımı sunar.
3000 mm genişlik ve 2625 mm yüksekliğe kadar olan
seksiyonel kapılar, standart olarak daha önce denenmiş
ve çok iyi sonuçlar elde edilmiş olan çekme yay sistemi
(Z-mekanizması) ile donatılmıştır.
Daha büyük seksiyonel kapılar ve entegre servis kapısına
sahip olan kapılar veya masif ahşap dolgulu kapılar,
torklandırılmış yay tekniği (N-,L Mekanizma) ile donatılmış
olarak teslim edilmektedir.

3000 mm genişlik ve
2625 mm yüksekliğindeki
seksiyonel kapılarda
çekme yay tekniği

Z-Mekanizma

Örneğin: Ahşap kapı
veya servis kapıları gibi
büyük ve ağır kapılar
için torklandırılmış yay
tekniği

N-Mekanizma

Patentli yay sistemleri ve Hörmann’ın diğer üstün nitelikli
rakipsiz güvenlik tertibalarinda ilişkin bilgileri 50. ve 51.
sayfalarda bulabilirsiniz.

L-Mekanizma

Tek cidarlı LTE-Kapıları, ısı yalıtımına ihtiyaç duymayan
açık alanda bulunan garajlar için idealdir.
Çift cidarlı EPU-Kapıları, garajınız binaya bitişmesi veya
garajınızdan eve bir giriş bulunması durumları için
tasarlanmış bir çözümdür.
Çift cidarlı, ısı yalıtımlı LPU-Kapıları, mümkün olabilen en
üstün izolasyonu sunarlar. Bu kapılar, şayet garajınızı ek olarak
herhangi bir çalışma alanı olarak kullanacak veya sadece enerji
masraflarını düşük tutmak istiyorsanız tavsiye edilir. Bunun
haricinde 42 mm kalınlığındaki lameller, daha fazla stabilite ve
sessiz hareket sağlamaktadır.

LTE 40
Tek cidarlı

EPU 40
LPU 40
42/20 mm kalınlığında 42 mm kalınlığında
Çift cidarlı
çift cidarlı
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Otomatik açıldığına göre
tokmağa gerek yok!

5 yıl
garanti*
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Hörmann otomatik
seksiyonel kapıları
Çünkü daha konforlu ve güvenlidirler
Hörmann otomatik kapılarına televizyonunuz kadar kolay kumanda edebilirsiniz.
Kötü hava koşullarında tek bir düğmeye basarak, korunmuş olarak garajınıza
girersiniz. Hele karanlıkta bir miktar daha fazla güvenlik için en kestirme yoldur.
Hörmann kapıları ve motorlarının mevcut olan her kombinasyonu Avrupa
Güvenlik Norm’u 13241-1 uyarınca test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
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SupraMatic motorla % 50’ye varan
daha yüksek açılma hızı.
pra hızlı kapı a

çm

Motor sistemi teknolojisi
• 	Sabit iletişim mesafesinde 			
868,3 MHz telsiz frekansı.
•4
 butonlu mini uzaktan kumanda,
1 milyarın üzerinde güvenli
kodlama olanağı ile
• 	E ntegre alıcılı

Hörmann-Premium-Kalitesine ucuz geçiş.
Açılış Hızı: maks. 14 cm/saniye.

Birçok ilave fonksiyon ile hızlı ötesi motor.
Açılış Hızı: maks. 22 cm/saniye.

• 	Otomatik kapı kilitlemesi, levyeyle
açılmaya karşı etkin koruma sağlar.

ProMatic
5000 mm genişliğe kadar kapılar için
(maks. 10 m² kapı alanı)
Maksimum kuvvet: 650 N

• Ayrıca açılabilen halojen ışıklandırma
• Garajın havalanmasını sağlamak için 		
daha yükseğe açılan kapı

• 	Güvenilir durdurma otomatiği, engeller
karşısında kapıyı derhal durdurur.

ProMatic P
5500 mm genişliğe kadar kapılar için
Maksimum kuvvet: 750 N
ProMatic Akku
Elektrik besleme bağlantısı olmayan
garajlar ve 3000 mm genişliğe kadar
kapılar için
(maks. 8 m² kapı alanı)
Maksimum kuvvet: 400 N

SupraMatic E
5500 mm genişliğe kadar kapılar için
Maksimum kuvvet: 800 N
SupraMatic P
Standart olarak fotosel dahil
5500 mm genişliğe kadar kapılar, ağır ahşap
kapılar ve personel kapılı kapılar için
Maksimum kuvvet: 1000 N

• 	Yumuşak çalışma ve yumuşak durma,
kapıyı ve motor sistemini korur.
• 	Patentli dişli kayış,
bakım gerektirmez.
• İçeriden acil kilitleme düzeneği.
• Kolay montaj.
Herşey hassas bir şekilde ayarlanmıştır.

Motor rayı içindeki kilit sistemi – Hörmann patentli

...otomatik kapı kilit sistemi ile
Motor sistemi ve uzaktan kumanda, kilit ve tokmağı gereksiz kılar
Kapı kapandıysa, otomatik olarak da kilitlenmiş demektir, ve böylece
levyeyle açılmaya karşı etkin bir şekilde koruma altına alınmıştır.
Bu harika kilitleme-otomatiği mekanik olarak çalışır ve bu nedenle,
elektrik kesildiğinde de fonksiyonunu yerine getirir.
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Garajlar ve giriş kapıları için Hörmann motor sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi, teknik kataloglarda veya www.hoermann.com ‘da.
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Kapı tutamağı sadece güzel olmamalı,
ele de çok iyi oturmalıdır.

10 yıl
garanti*

Her şey güvenli bir şekilde
kontrol altında
Manuel veya otomatik kullanımlı, Hörmann Seksiyonel
kapıları kolay ve güvenli açılır
Tasarımcılar ve güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen kapı tutamaklarıyla,
başka hiçbir firmanın bu şekilde sunmadığı güvenlik elinizin içinde. Sekiz
adet güzel formlu varyasyon içinden, evinizin kapısı ve yaya girişi için arzu
ettiğiniz tutamağı seçin ve kapı siparişinizle birlikte ayrıca sipariş edin.
Hörmann yetkili satıcınız tutamağınızı monte etmekten mutluluk duyar.
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Güzel bir tutamak, kapınıza vurgular sağlar,
arzu ettiğiniz tutamağı seçin

Sentetik, siyah

Aluminyum pres döküm, beyaz
(RAL 9016’ya uygun)

Otomatik ve manuel kullanımlı Hörmann
Seksiyonel Garaj Kapılarında daha fazla
güvenlik hırsızlığa karşı daha iyi koruma

İkinci girişi olmayan garajlarda, otomatik
garaj kapınızı acil durumlarda (örneğin:
elektrik kesintisinde) dışarıdan açabilmeniz
için opsiyonel olarak iki olanak sunuyoruz.
Tutamaksız kalması gereken otomatik
Seksiyonel kapılarda, yuvarlak silindirli acil
açma kilidini (üst resim) öneririz. (evin
kilitleme sistemine entegre edilemez)

Aluminyum pres döküm, yeni gümüş

Aluminyum pres döküm, pirinç

Paslanmaz çelik, fırçaya tutulmuş

Paslanmaz çelik, parlatılmış

Veya resimlerde görülen entegre kilitli sekiz
tutamaktan birini seçebilirsiniz. (evin kilitleme
sistemine entegre edilebilir)

Manuel kullanımlı Seksiyonel kapılarda
ispanyolet kilit sayesinde hırsızlığa
karşı daha fazla güvenlik
Bu kilit sisteminde sağlam bir ispanyolet
diski otomatik olarak masif bir saplamanın
etrafına oturur. Böylelikle kapı, hırsızlığı
önleyici şekilde kilitlenmiş olur.

Aluminyum pres döküm, rustik

Aluminyum pres döküm, bronz

Kapı yüzeyiyle aynı seviyedeki kilit silindiri,
ev kilitleme sisteminin içine entegre edilebilir.
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Eski kapı dışarı, yeni kapı içeri.
Aynı gün içinde hızlı ve temiz.

Norm boyutlarında modernizasyon
Özel ölçü kapılar için neden daha fazla harcama yapasınız ki?

Günümüzde eskimiş garaj kapısını değiştirmek isteyen herkes, yerine modern bir
seksiyonel garaj kapısını tercih etmektedir. Çünkü daha hafif ve sessiz çalışıyor,
daha fazla geçiş genişliği ve herşeyden önemlisi garajın önünde ve içinde daha
fazla yer olanağı sunar.
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“Herşey mükemmel
gerçekleşti ve üstelik yeni
kapımız da çok daha
iyi görünüyor.”

Hörmann’la modernize edenler tüm
avantajlardan anında istifade eder

Tüm avantajlar
burada
• Pahalı özel imalatların yerine 			
ucuz ve standart modernizasyon boyutları.
• Sizin garajınız için en uygunu;
açıklık arkasına, açıklık içine ve
tuğla duvara montajda tam uyum.
• Standart ölçülerin birçoğu
stoklarımızda hazır bulunduğu ve
ekstra üretmek zorunda olmadığımız
için daha hızlı.
• Garajın önünde parketmek için veya
örneğin garajın içinde bir panelvan için
daha fazla yer olanağı. Geçiş genişliği
de daha büyük.
• Duvarda büyük çaplı değişiklikler
yapmaksızın temiz sökme ve takma.
• Ve Hörmann garaj kapısı motor sistemleri
çok dar yer olanakları durumunda bile
muhakkak yerlerine sığar.
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Bu standart ölçülerdeki kapılar ile ciddi anlamda
paradan tasarruf sağlayabilirsiniz.
Pahalı özel üretimler %90’ı için gerekli
olmamaktadır.
Birçok standart ölçülerdeki kapılarımızdan hiçbiri
uymadığı takdirde, elbette ki kapınızı ölçüsüne
uygun şekilde üretiriz.
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Çünkü Hörmann’da, eski yekpare
kapılara tam uyumlu olarak belirlenmiş
birçok standart ölçü bulunmaktadır
(sayfalar 54).
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Kapı değişikliği
Aynı gün içinde hızlı ve
temiz. Eski kapınız çevre
korumasına uygun şekilde
uzaklaştırılacaktır.

Hörmann-Yetkili satıcınız sizi memnuniyetle
bilgilendirecektir!

Eski kapýnýzý kontrol ediniz. www.hoermann.com
adresinde güvenlik testini yaptýrýnýz.
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Modası geçmeyen dar çizgili
görünüm
Klasik yapı tarzında
Hörmann çizgili kapılarını mutlak eşit ölçülü dağılımlarından tanırsınız.* Çünkü çizgi
aralıkları kesin olarak çeşitli kapı yükseklikleriyle uyumludur. Çizgili kapıları tek cidarlı
olarak veya yüksek stabilite ve ısı izolasyonu için çift cidarlı olarak elde edebilirsiniz.
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Çelik kapılar, tek cidarlı ve çift cidarlı

LTE 40
LPU 40

S-Çizgili

42 mm

LTE 40
S-Çizgili
Tek cidarlı

LPU 40
S-Çizgili
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42 mm kalınlıkta

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Woodgrain
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Woodgrain
Genişlik 5500
Yükseklik 3000

Üst yüzey görünümler ve renklere ilişkin daha
fazla bilgiyi 36. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

Bu kapıları aynı görünüm altında,
7 m genişliğe ve 5 m yüksekliğe
kadar büyük hol kapıları olarak da
üretmekteyiz.

* Standart ölçü aralığında bulunan kapı yüksekliklerinde
Kapının ve yan kapının tam eşdeğer çizgi dağılımları.*
Oluk aralıkları kapı büyüklüğüne bağlı olarak 117 ile 141 mm
arasında.
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Mimariye uygun net çizgiler

Geniş çizgili özel görünüm
Çok sempatik ve modern
Bu, çizgili modern görünüm, homojen dağılımı ile kendini
göstermektedir.* Renkleri ve yüzey dekorları ile ayrıca vurgular
koyabileceğiniz çift cidarlı uygulamalar, tasarım noktasında
size daha fazla olanak sunar.
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Çelik kapılar, tek cidarlı ve çift cidarlı

LTE 40
EPU 40 / LPU 40

Ahşap karakterli ayrıntılarına
sadık kalınarak tasarlanan
Golden Oak Decograin®-Yüzeyi.

M-Çizgili

42 mm

42 mm

42 mm

LTE 40
M-Çizgili
Tek cidarlı

EPU 40
M-Çizgili
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42/20 mm
kalınlıkta

LPU 40
M-Çizgili
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42 mm
kalınlıkta

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Woodgrain
Genişlik 3000
Yükseklik 3000

Woodgrain
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Woodgrain
Genişlik 5500
Yükseklik 3000

Silkgrain®
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Silkgrain®
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Decograin®
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Decograin®
Genişlik 5500
Yükseklik 3000

Üst yüzey görünümler ve renklere ilişkin daha
fazla bilgiyi 36. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

Kapının ve yan kapının tam eşdeğer çizgi dağılımları.*
Oluk aralıkları kapı büyüklüğüne bağlı olarak 234 ile 281 mm
arasında.

Yüksek nitelikli üst yüzeyler çok kolay
temizlenebilmektedir. Her şeyin tekrar
temiz görünmesi için “sadece su”
yeterli.

*Standart ölçü aralığında bulunan kapı
yüksekliklerinde
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Akan trafiğin içinden doğrudan garaja.

Şık büyük çizgiler
Kesin çizgiler, tam bir gelişim ürünü
Kesin eşit lamel dağılımlı bu büyük yüzeylere bölünmüş garaj kapısı,*
modern ev mimarisinin bir karakteristiği ve tam bir gelişim ürünü.
Özellikle elverişli olarak açık, dostça renklerde, motor sistemli otomatik
kapı şeklinde kendini göstermektedir.
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Çelik kapılar, çift cidarlı

EPU 40

L-Çizgili

LPU 40
42 mm

42 mm

42 mm

EPU 40
L-Çizgili
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42/20 mm
kalınlıkta

LPU 40
L-Çizgili
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42 mm
kalınlıkta

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Silkgrain®
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Woodgrain
Genişlik 5500
Yükseklik 3000

Silkgrain®
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Üst yüzey görünümler ve renklere ilişkin daha
fazla bilgiyi 36. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

Görünüm için belirgin çizgiler ve renk,
Hörmann motor sistemli otomatik
kapısıyla daha fazla konfor.

Standart ölçü aralığında bulunan kapı yüksekliklerinde
Kapının ve yan kapının tam eşdeğer çizgi dağılımları.*
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Tercih edilen küçük kaset
Heryere uyar
Hörmann kasetli kapıları, kaset dağılımları nedeniyle çok güzel durur. Kasetler
genişliklerinde, yüksekliklerinde ve kenarlarında tam olarak eşit ölçülere sahiptir.
Özel ölçülü çift cidarlı kapılardaki kenar mesafeleri, küçük farklılıklar gösterebilir,
ancak bunlar da nerdeyse belli bile olmaz
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Çelik kapılar, tek cidarlı ve çift cidarlı

LTE 40
EPU 40

Üst yüzey Decograin® Golden Oak,
tüm detaylarına kadar sadık kalınmış
ahşap karakteriyle.

S-Kasetli

42 mm

42 mm

LTE 40
S-Kasetli
Tek cidarlı

EPU 40
S-Kasetli
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42/20 mm
kalınlıkta

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Woodgrain
Genişlik 3000
Yükseklik 3000

Woodgrain
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Decograin®
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Üst yüzey görünümler ve renklere ilişkin daha
fazla bilgiyi 36. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

Kaset Ölçüsü 425 x 300 mm.

Sunrise-dizayn cam döşemesiyle garaj
kapınız, çok kişisel bir değer kazanır.
Yeni cam döşemeleriyle ilgili bilgiler
sayfa 40’de.
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Klasik orta kasetli
Onyıllar boyunca gösterişli
Kaset dağılımları her kapı büyüklüğüne bağlı olarak özel şekilde hesaplanır.
Bu sayede kasetler arasındaki ve kenarlara olan aralıkların tam uyumu
garanti edilmiş olur. Karşılaştırmanızı yapınız. Bu armoni, optik bir kalite
simgesi ve Hörmann’ın bir kasetli kapısı için de tipik özelliktir.
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Çelik kapılar, tek cidarlı ve çift cidarlı

LTE 40
LPU 40

M-Kasetli

42 mm

LTE 40
M-Kasetli
Tek cidarlı

LPU 40
M-Kasetli
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42 mm kalınlıkta

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Woodgrain
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Woodgrain
Genişlik 5500
Yükseklik 3000

Üst yüzey görünümler ve renklere ilişkin daha
fazla bilgiyi 36. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

Kaset ölçüsü: 650 x 300 mm.

Dekoratif elemanlar olarak cam
döşemeler ve yapı tarzına renkli uyum
ile tuğla örme sayesinde bu kapılar
atraktif bakış yakalayıcılardır.
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Müstesna büyük kasetler
Çiftli garajlarda özellikle etkin
Ekstra geniş çelik kaset, kasetten kasete ve kenarlara
her tarafı eşit aralıklarla dağıtılmıştır. Bu, size sadece
Hörmann’ın sunduğu bir ayrıcalıktır.
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Çelik kapılar, çift cidarlı

LPU 40

Hızlı ötesi bir Hörmann SupraMatic
garaj motoruyla, otomatik bir kapı
olarak çok konforludur.

L-Kasetli

42 mm

LPU 40
L-Kasetli
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42 mm kalınlıkta

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Woodgrain
Genişlik 5500
Yükseklik 2250

Üst yüzey görünümler ve renklere ilişkin daha
fazla bilgiyi 36. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

Kaset ölçüsü: 1034 x 300 mm.

Sunrise-dizayn cam döşemesiyle
ekstra geniş L-kasetler, özellikle
atraktiftir. Camlar ile ilgili daha
fazla bilgi sayfa 40’te.
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Kır evi zarafetinde çelik Seksiyonel kapılar.

Dekoratif C kaseti
Adeta yeni kır evi stili için yaratılmış
Bu yeni stil dolu kaset kapı motifiyle garajınıza, modern bir
çelik Seksiyonel kapının malzemeye dayanan avantajlarından
vazgeçmek zorunda kalmaksızın klasik bir kır evi görüntüsü
katarsınız (bakınız sayfa 52).
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Çelik kapılar, çift cidarlı

LPU 40

C-Kasetli

42 mm

LPU 40
C-Kasetli
Çift cidarlı
Kapı kanadı 42 mm kalınlıkta

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Woodgrain
Genişlikler 2500, 2750, 5000, 5500
Yükseklikler 2000, 2125, 2250

Üst yüzey görünümler ve renklere ilişkin daha
fazla bilgiyi 36. sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

Kaset ölçüsü: 425 x 300 mm.

Camlı ve üzeride süslü tespitleme
parçaları bulunan C kaseti, yeni kır evi
görüntüsüne çok iyi uyum sağlıyor.
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Dizayn kapılar, tabi ki motorlu
Dizayn ve konfor, bu garaj kapılarının en belirgin özelliğidir. Bu
nedenle bu kapılar temel olarak otomatik kapı olarak teslim edilir.

Atraktif dizayn çelik kapılar
Ev kapılarıyla eşgörünümlü olarak da
Hörmann-dizayn serisiyle, evinize ve garajınıza kendi zevkinizi de
yansıtabilirsiniz ve böylece alışılagelmişin dışına taşabilirsiniz.
Çok çeşitli stillerle donatılmış elemanlarla oluşan bu çeşitli yapım
varyasyonları, bu dizayn kapıları özellikle Hörmann-dizayn ev
kapılarıyla kombinasyon içinde oldukça ilgi çekicidir.
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Atraktif cam elemanlı, şık çelik uygulamalı
garaj kapıları, yan kapılar ve ev kapıları.

Cam elemanlı dizayn-kapılar
461, 462, 463 ve 469 motiflerle, yüksek nitelikli
cam elemanlı dizayn-çelik kapıların programı
şimdi daha da genişledi.

Şimdiye kadar ev girişlerinin yegane “kartvizit” olmalarının yanı
sıra, artık garajınızı da aynı seviyede bakış yakalayıcı olarak
yapılandırabilirsiniz. Güzel motifler ve seçeneklerin çokluğu
karşısında etkilenmeye hazır olun.

Kapı
Motif 469

Yan Kapı
Motif 469

Kapı
Motif 463

Yan kapı
Motif 463

Ev kapısı
Motif 170 A

Kapı
Motif 457

Yan kapı
Motif 457

Ev kapısı
Motif 188 AF

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
Yan kapılar
(mm olarak maksimum genişlik ve
Sadece
yükseklikler)
içeriye doğru
Silkgrain®
açılabilir şekilde
Genişlik 5000
üretilmektedirler.
Yükseklik 3000

Üst yüzey görünümler ve renklere
ilişkin daha fazla bilgiyi 36. sayfadan
itibaren bulabilirsiniz.

Ev kapıların
renkleri büyük
kapılarla aynı
renktedir, fakat
malzemeden
dolayı parlaklık
açısından farklıdır.

Evin kapı mimarisine uyarlanan, aktüel
CH 703 antrasit renk tonundaki
Dizayn kapı ve ev kapısı.

Diğer dizayn-motiflerini sayfa 34
ve 35’te bulabilirsiniz, tüm
dizayn-ev kapılarını Hörmann
Ev Kapıları kataloglarında ve
www.hoermann.com
web-adresinde bulabilirsiniz.
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Geleneksel ahşap-çizgili
Rustik kırsal ev stili
Hörmann masif ahşap kapılarında ahap özenle seçilmektedir. Birinci sınıf
işçilik sadece detayda değil, aynı zamanda kesinlikle eşdeğer bölünmelerde
de kendini göstermektedir.* Masif ahşap önceden 2 defa emprenye edilmiş
ve böylece çürümeye ve ahşap zararlılarına karşı koruma altına alınmıştır.
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Masif ahşap kaplamalı kapılar

LTH 40

S-Çizgili

LTH 40
S-Çizgili

LTH 40
S-Çizgili

Kuzey çamından mamul
Kuzey çamı, oldukça düzgün
damarlı açık renkli bir iğneli
ağaçtır. Tohum kanalları,
birbirinden ayrılmış reçine
olukları, dairesel gelişme ve
sarımsı kahverengi “dalları”
doğal özellikleridir.

Hemlock
Hemlock, beyazımsı griden
açık gri-kahverengiye kadar,
damarlar boyunca uzanan
mineral damar hatları ve
kabuk cepleriyle, öncelikle
düz damarlı bir iğneli ağaçtır.

Masif ahşap kapıların kendi ağırlıkları oldukça
yüksektir ve bu sebepten dolayı Hörmann
tarafından sadece torklandırılmış yay tekniği
ile teslim edilmektedir.

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Ahşabın korunmaya ihtiyacı vardır
Ahşabı, zarar veren haşaratlara ve çürümeye karşı
koruyucu bir önişlemden geçirdik. UV ışınlarına karşı
korunması ve böylelikle güzel görünümünün kalıcı olması
için ahşap koruyucu bir vernik uygulanmak suretiyle sizin
tarafınızdan sağlanmalıdır. Konuyla ilgili daha geniş bilgiye
www.hoermann.de/de/de/dokumentationen adresinden
ulaşabilirsiniz.

Güzel ahşap kapınız, uygun garaj kapısı motoruyla
daha da konforlu olur. Güçlü Hörmann SupraMatic
motorunu tavsiye ediyoruz.

* Standart ölçü aralığında bulunan kapı yüksekliklerinde
Kapının ve yan kapının tam eşdeğer çizgi dağılımları.*
Çizgi aralıkları kapı büyüklüğüne bağlı olarak 117 ile 141 mm
arasında.
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Kendini gösteren ahşap-kasetler
Ustalık gerektiren kalitede
Evinizin görünümünü ahşap belirleyecekse, bu Hörmann kasetli kapısı
özellikle geçerlik taşır. Seçilmiş tahtaları ve el işçiliği açısından birinci sınıf
işçiliğiyle kendini gösterir.
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Masif ahşap kaplamalı kapılar

LTH 40

Hemlock-kasetli kapınızı açık renk tonlarında boyamak
istediğiniz takdirde, ilave bedel karşılığı olmaksızın su
geçirmez ve beyaz astar boyalı olarak alabilirsiniz.

V-Kasetli

LTH 40
V-Kasetli

LTH 40
V-Kasetli

Kuzey çamından mamul
Kuzey çamı, oldukça düzgün
damarlı açık renkli bir iğneli
ağaçtır. Tohum kanalları,
birbirinden ayrılmış reçine
olukları, dairesel gelişme ve
sarımsı kahverengi “dalları”
doğal özellikleridir.

Hemlock
Hemlock, beyazımsı griden
açık gri-kahverengiye kadar,
damarlar boyunca uzanan
mineral damar hatları ve kabuk
cepleriyle, öncelikle düz damarlı
bir iğneli ağaçtır.

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Ahşabın korunmaya ihtiyacı vardır
Ahşabı, zarar veren haşaratlara ve çürümeye karşı
koruyucu bir önişlemden geçirdik. UV ışınlarına karşı
korunması ve böylelikle güzel görünümünün kalıcı olması
için ahşap koruyucu bir vernik uygulanmak suretiyle sizin
tarafınızdan sağlanmalıdır. Konuyla ilgili daha geniş bilgiye
www.hoermann.de/de/de/dokumentationen adresinden
ulaşabilirsiniz.

Kapının ve yan kapının tam eşdeğer oluk dağılımları.
Kaset ölçüleri değişken.

UV ışınlarına karşı ilave bir yöntem olarak başka bir
ahşap verniği, örneğin Teak seçebilirsiniz.

31

Kanatlı kapı görüntüsündeki 405 motifinde bulunan ve opsiyonel
olarak elde edilebilen mekanizmalar, görüntü etkisini daha da güçlendiriyor.
Mimariye uygun renk tasarımı inşaat sahibi tarafından münferit olarak
geliştirilmiştir.

Yüksek değerli
dizayn-ahşap kapılar
Doğa en güzel formunda
Kuzey çamından veya Hemlock’dan yapılmış bu müstesna kapılarda, el
işçiliğinin olanakları motiflerin sanatsal işlenmesiyle birleşmektedir. Bunlar
bakışları üzerlerine çeken masif ahşap kapılardır. Bunlar, bir kapı tutamağı
güzel görünümlerini bozacağı için. Genel olarak motorlu olarak üretilir.
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Masif ahşap kaplamalı kapılar
5 çarpıcı motifte
ve kişiye özel yapıda

LTH 40
Motif/kişiye özel
Kuzey çamından mamul

Ahşap kreatif olarak yapılandırılıyor.
Her kapı emsalsiz bir örnektir.
Kendi kapınızı kendiniz yapılandırın. Örneğin kendi
inisyalinizle, ev numaranızla veya sevdiğiniz motiflerle.
Basit bir çizim hazırlamanız yeterli.

LTH 40
Motif/kişiye özel
Hemlock

Üst yüzey görünümler ve kapı ölçüleri
(mm olarak maksimum genişlik ve yükseklikler)
Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Motif 403

Genişlik 5000
Yükseklik 3000

Bir doğal taş,
motif 403’te ve
404’te değişik
bir görünüm
sağlar. Renk
ve yapısal
farklılıklar
doğadan
kaynaklanmaktadır.

Tropikal yeşil

Çok tonlu kırmızı

Kişiye özel işlemeye bir örnek:
Modern mimarinize uyumlu ve maksada uygun.
Motif 404

Balmoral-rosso

Her kapıyı arzunuza göre aynı görüntüdeki bir yan
kapıyla birlikte elde etmeniz mümkün. İkinci bir girişi
bulunmayan garajlar için ek olarak bir acil kilitleme
düzeneği tavsiye edilmektedir.

Exklusiv bağlantı parçaları detayı
Motif 405
İstek üzerine, montaj mahallinde monte edilmek üzere kanatlı
kapı bağlantılı ve süsleme tutamaklarıyla birlikte. Seçiminizi
iki varyasyon arasından yapabilirsiniz: Exklusiv bağlantı seti
(üst resim) veya Standart bağlantı seti, bakınız sayfa 25.

Tüm dizayn-ahşap kapı-motiflerine genel
bakış 35. sayfadan itibaren.
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Tüm seksiyonel kapı motiflerinin genel görünümü

Çelik motifler

Dizayn-Çelik Motifler

S-Çizgili

S-Kasetli

Motif 450

M-Çizgili

M-Kasetli

Motif 452, Motif 462 (resimsiz)

L-Çizgili

L-Kasetli

Motif 454

C-Kasetli

Motif 456

C-Kasetli, montaj mahallinde monte
edilmek üzere opsiyonel olarak
kanatlı kapı bağlantı parçalarıyla

Motif 458

Kapı kanadı kalınlıkları
LTE, tek cidarlı
EPU, çift cidarlı 42/20 mm
LPU, çift cidarlı 42 mm
Üst yüzey modelleri
Woodgrain
Silkgrain®
Decograin® Golden Oak
Decograin® Maun
Çift cidarlı kapılar için olan geniş renk
seçenekleri ile ilgili bilgileri sayfa 38-39’de
bulabilirsiniz.
Bu motif varyasyonları, üstün kaliteli
paslanmaz çelik çerçeve cam
elemanlarıyla donatılmıştır. Sayfa 27’de
ayrıntılı bir resim bulabilirsiniz.
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Arzuladığınız kapıyı, çok çeşitli çelik ve masif
ahşap motifler arasından seçin.

Masif ahşap motifleri

Motif 451, Motif 461 (resimsiz)

S-Çizgili

V-Kasetli

Motif 453, Motif 463 (resimsiz)

Motif 401

Motif 402

Motif 455

Motif 403

Motif 404

Masif ahşap kapıları seçmeli olarak
aşağıdaki ahşap türlerinde elde
edebilirsiniz:
Ladin (resimdeki) ve baldıran.
Motif 457

Motif 405
Resimlerde gösterilen renkler ve üst
yüzeyler, baskı tekniğine bağlı nedenlerle
renkler açısından bağlayıcı değildir. Lütfen
Hörmann-Yetkili Satıcınız’dan bilgi alınız.

Motif 459, Motif 469 (resimsiz)

Dizayn-kapı, Motif 405,
Montaj mahallinde monte
için mükemmel kanatlı kapı
mekanizmaları.
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Üst yüzeyler paslanmaya karşı mükemmel bir şekilde
korunmaktadırlar. Yağmur damlaları çarpıp iz bırakmadan düşer
ve çevresel etkenlerden oluşan gri sislenmeler geniş ölçüde
engellenir.

Güzel görünümlü üst yüzeyler
Zarif, asil ve modern
Seçiminizi, her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı üst yüzeye
sahip üç farklı atraktif çelik kapı arasından yapın:
Woodgrain, Silkgrain® veya Decograin®.
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Her türlü hava koşuluna karşı uzun süreli koruma
• Parlak galvaniz kaplamalı malzeme
• Çift taraflı yüksek kaliteli polyester astarlama sayesinde

Woodgrain-üst yüzey
Testere kesiği örnekli ahşap
görünümlü bu sağlam üst yüzeyde
hiçbir görünür çizik tamiri yapmaya
gerek olmaz.

Silkgrain®-üst yüzey
Bu ipek düzlüğündeki, şık üst yüzey
özellikle kolay temizlenir.
Geniş kapıların da yüzey
sağlamlığına erişebilmeleri
için dış malzeme yaklaşık %25
güçlendirilmiştir. Silkgrain®seksiyonel kapılarını 5000 mm
genişliğe ve 3000 mm yüksekliğe
kadar alabilirsiniz.

Decograin® üst yüzey
Decograin® Çelik lamellerin dış
kısımlarındaki UV ışınlarına karşı
dayanıklı sentetik folyo kaplama
üzerindeki kabartmalar, detaylarına kadar
uygun bir ahşap görüntüsü izlenimi
bırakıyor. Kapı, üzerindeki özel üst yüzey
koruma sayesinde güzel görüntüsünü
uzun müddet koruyabiliyor.
Decograin® üst yüzey görüntüsünü,
Golden Oak (üst resim) ve programa
alınan maun (alt resim) görüntüsü ile iki
motif türünde elde edebilirsiniz. Kapıların
iç kısımları genel olarak (RAL 9002)
Gri-Beyaz rengindedir.
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Tüm dikkatleri üzerlerine çeken renkli kapılar.

Büyük çeşitlilik içindeki renkler
Kapınızdan daha fazla şey bekleyebilirsiniz
Garaj kapınızı da evinizin renk konseptine uydurabilirsiniz.
Saçak, çatı, ev kapısı, pencereler. Sonuçta herşey çok armonik
görünecektir.
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Ekonomik beyaz, ya da
15 adet öncelikli renk

Standart olarak beyaz
Tek ve çift cidarlı çelik kapılar, standart olarak beyaz
renkte teslim edilmektedir.
Çift cidarlı çelik kapılar
Çift cidarlı kapıları ve küçük yan kapıları, sedef dokulu
boyalar hariç olmak üzere yeni maun CH 703
ve 15 çeşit ucuz öncelikli tercih edilen
renklerde elde edebilirsiniz.
İnci efektli, ışıltılı ve metalik renkler bunun
dışındadır. Çift cidarlı çelik kapılarda koyu renkleri
güneşe doğru konumlandırmaktan kaçınılmalıdır.
Aksi takdirde lamellerden birinin bel vermesi kapının
işlevselliğini kısıtlayabilir.

Trafik beyazı

RAL 9016

Antrasit grisi

RAL 7016

Beyaz aluminyum

RAL 9006

Çam yeşili

RAL 6009

Toprak rengi

RAL 8028

Yosun yeşili

RAL 6005

Balçık-kahverengi

RAL 8003

Güvercin mavisi

RAL 5014

Toprak-Kahverengi

RAL 8001

Çelik mavisi

RAL 5011

Pencere grisi

RAL 7040

Safir mavi

RAL 5003

Işık grisi

RAL 7035

Rubin kırmızı

RAL 3003

Taş grisi

RAL 7030

Açık fildişi

RAL 1015

Beyaz ve diğer renklerdeki kapıların arka yüzeyleri genel
olarak gribeyaz (RAL 9002) renk tonunda boyanırlar.
Sadece Hörmann’da
Bu asil görüntülü özel renk
tonunu (CH 703), şimdi Hörmann
Ev kapıları motiflerine uygun olarak
çift cidarlı seksiyonel garaj kapıları
için de elde etmeniz mümkün.
Bu yüksek nitelikli kombinasyon
hakkında bilgi almak için yetkili
satıcınıza başvurunuz. Ortak
görüntünde büyük kapı ve küçük
kapı.

Antrasit CH 703

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.

Kasalar
Esik dengeleme perdesi her zaman
kapı lamelleri ile aynı görüntüde teslim
edilmektedir.

(1)

Yan kasalar, standart olarak beyazdır ve
Woodgrain kabartmalıdır (1).
Yan kasaların yapı gövdesine uymaması
durumunda, opsiyonel olarak elde edilebilen
(2) numaralı kapı görüntüsündeki kasa
giydirme sistemlerini öneriyoruz.

(2)
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Kaset cam tipleri
Klasik motifler

Klasik S-kasetli (425 x 300 mm)

Vurgulama

S0

Şık bir şekilde entegre edilmiş ışık t
S1

Garaj kapınızı isteğinize bağlı olarak, evinizin
pencerelerine, giriş kapısına ve mimarisine uygun
S2

şekilde şekillendiriniz. Örneğin özellikle iığa ihtiyaç
duyulan garajlarda büyük aydınlatma bantı eklinde
pecerelendirme uygun olacaktır. Veya kasetli kapınız
için klasik parmaklıklı görünümü seçiniz. Ve efekt
dolu Sunrise-motifleriyle hergün kapınızda “güneşin
doğuşunu” yaşayabilirsiniz.

Sadece
Hörmann’da

2500 mm genişliğinde bir kapı örneği üzerinde klasik
kasetli cam döşemelerin gösterimi.

Klasik M-kasetli (650 x 300 mm)
M0

M1

M2

DURATEC® – Hörman garaj
kapıları camlarında en yüksek
seviyede çizilme dayanıklılığı
Yeni DURATEC®-sentetik camları
otomobilinizin farlarından
tanıyorsunuz. Bu sentetik camlar
çizilmeye karşı son derece
dayanıklı olmakla birlikte yoğun
veya uygun olmayan temizlik
ürünleriyle temizlenmesi
durumunda bile net görüşü
sürekli koruyabiliyor.

Kasetli cam tipleri
Klasik- ve Sunrise-Motifleri
Cam döşeme çerçeveleri ve parmaklıklar:
Sentetik, seri olarak beyaz, isteğe bağlı
olarak kapı renginde de temin edilebilir.
Decograin® kapı kasalarını motif
renginin tonuna uyarlanmış bir renkte
elde edebilme imkânınız var.
Cam seçenekleri:
Kapı tipine bağlı olarak, sentetikten tekli
veya çiftli plakalar, şeffaf veya buzlu cam
yüzeyli.

Klasik L-kasetli (1034 x 300 mm)
L0

L1

L2

Klasik ahşap V-kasetli (kaset ölçüleri kapı büyüklüğüne bağlı olarak)

Uyarı:
Alttan iki panele pencere
uygulaması mümkün değildir.
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V0

Kasetli cam tipleri
Çarpıcı Sunrise-Motifler

Sunrise S-kasetli

Kasetli cam tipleri
C-Kasetli motifler

Kaset ölçüleri 425 x 300 mm

Sunrise C Kaset (1034 x 300 mm)

S 10

C 10

•
Genişlik 2130’dan 2500 mm’ye kadar

Genişlik 2500 ve 2750 mm

S 20

Genişlik 2510’dan 3500 mm’ye kadar
S 30

Yeni C Kaseti seçiminizi Sunrise cam varyasyonları
arasından yapabilirsiniz: 2500 ve 2750 mm kapı
genişlikleri için C 10, 5000 ve 5500 mm kapı
genişlikleri için C 30 (Double, 2 x C 10) ve
425 x 300 mm kaset ölçülü klasik S0, S1 ve
S2 S-Kaset camları için.

Genişlik 3510’dan 4000 mm’ye kadar
S 40
2500 mm genişliğinde bir kapı üzerinde
Sunrise C-Kaset camlarından bir örnek.

Genişlik 4010’dan 4750 mm’ye kadar
S 60

Genişlik 4760’dan 5000 mm’ye kadar
Sunrise M-kasetli

Kaset ölçüleri 650 x 300 mm
M 10

•

Çizgili motifler için cam
varyasyonları
Cam seçeneği: Tip D

Genişlik 2250’den 2970 mm’ye kadar
M 20

Genişlik 2980’den 3690 mm’ye kadar
M 30

Genişlik 3700’den 4420 mm’ye kadar
M 50

Çizgili tüm kapı ve yan kapı tipleri, Woodgrain ve
Decograin® üst yüzey görüntülü. Cam Çerçeveleri:
Siyah, beyaz veya istek üzerine kil renginde sentetik.
Camlar: Kapı tipine göre berrak sentetik veya buzlu
cam görünümlü tek veya çift camlı.
Net görüş ölçüsü: 602 x 132 mm

Genişlik 4430’dan 5140 mm’ye kadar
Sunrise L-kasetli

Kaset ölçüleri 1034 x 300 mm

Aluminyum ışık bantları

L 10

•
Genişlik 2250’den 3400 mm’ye kadar

L 20

Genişlik 3410’dan 4490 mm’ye kadar
L 40

Kapı tipleri LTE/LPU 40 ve yan kapıları için, oluklu
görünüm, Woodgrain veya Silkgrain® yüzeyli.
Cam döşeme çerçeveleri: Naturel tonda asitlenmiş
aluminyum boru profilleri (E6/EV1), arzuya bağlı
olarak kapı renginde.
Cam döşeme: Kapı tipine bağlı olarak, sentetikten
tekli veya çiftli plakalar, şeffaf veya buzlu cam.
Özel cam döşemeler ve germeli ızgaralar arzuya
bağlı olarak.

Genişlik 4500’den 5500 mm’ye kadar

•

Aşağıdaki motifler aynı zamanda çiftli de olabilir:
S 50 (2 x S 10) Genişlik 4760’dan 5000 mm’ye kadar
M 40 (2 x M 10) Genişlik 4430’dan 5140 mm’ye kadar
L 30 (2 x L 10)
Genişlik 4500’dan 5500 mm’ye kadar

Dizayn kapılar için camlı
elemanlar için bkz. sayfa 27
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Hörmann yan kapılarını, arzunuza göre camlı, türlü renklerde
ve üst yüzey görüntü çeşitlerinde kapınızın görüntüsüne uygun
olarak elde edebilirsiniz.

Kapıya uygun yan kapı
Hörmann’da daima eşdeğer görünümlü
Garajınızı bir yan kapı ile birlikte planlıyorsanız, lütfen aynı
zamanda iyi bir görünümü de düşünün. Kapınıza uygun eşdeğer
görünümlü bir yan kapı en azından daha iyi görünür ve çok da
pratiktir. Garajınızda bulunan bisikletleri ve bahçe cihazlarınızı,
garajınızdan kapıyı açmak zorunda kalmaksızın rahatça
çıkarabilirsiniz.
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Her kapı için eşdeğer görünümlü yan kapı

Blok Kasa

Köşe Kasa

S-Çizgili

S-Kasetli

M-Çizgili

M-Kasetli

L-Çizgili

V-Kasetli

Çelik yan kapılarını üç çeşitte teslim ediyoruz.
Profil tipi 1
Alüminyum blok kasalı
ve dar çerçeveli
Kapı yüksekliğine bağlı
olarak kapı kolu pozisyonu
yerden itibaren 950 ile
1150 mm arasında değişir.
Açıklığın arka tarafında
monte edilmesi önerilir,
içeri doğru açılır.

Profil tipi 2
Alüminyum blok kasalı
ve geniş çerçeveli
Sabit kapı kolu yüksekliği,
yerden itibaren 1050 mm.
Açıklığın arka tarafında
veya içinde monte edilmesi
önerilir, içeri veya dışarı
doğru açılır.

Çelik köseli kasalı ucuz
varyasyon
Kapı kolu pozisyonu kapı
yüksekliğine göre 1005 ve
1068 mm arasında OFF’dan
itibaren. Kapı kanadı
çerçevesi ekstrüsyonda
çekilme alüminyum profil
mamul (yapı derinliği 50 mm)

Blok kasalı yan kapılar, her türlü hava koşuluna karşı korumalı alüminyum profil
mamul (yapı derinliği 60 mm) kapı kanadı ve eşik çerçeveleriyle donatılmıştır ve
dört bir tarafı izole edilmiştir.
Çift cidarlı kaplama poliüretan köpük dolguludur ve kapılarla uyumlu olarak
woodgrain-kabartmalı veya Silkgrain®, Decograin® parlaktır.
Hörmann yan kapıları, silindirik profilli geçme kilit göbeği, yuvarlak tutamak ve
blok kasetli modellerinde ise 3 boyutlu ayarlanabilen bantlarla montaja hazır
bir şekilde teslim edilmektedir.

Kapı kolu garnitürü
Seri olarak her iki taraflı sentetik kapı kolu veya
arzuya göre kol/tokmak kombinasyonu. Kapıya
uygun olarak tüm malzeme varyasyonlarında
üretilebilirler. Bakınız sayfa 9.

Blok kasalı küçük
Decograin®-Yan
kapılarda, toplam
görüntü uyuşumunun
bozulmaması için,
çerçeve, kasa ve
küçük kapıyı aynı üst
yüzey modeliyle elde

Hırsızlığa karşı 3 kat kilitleme sistemi
Profil tipi 2 için mandallı, sürgülü ve
DIN V EN V 1627-1630’a uygun 2.
sınıf koruyucu rozetli özel donanım.

Çelik kapı üst yüzey görünümleri
Woodgrain, Silkgrain®, Decograin®

Ahşap Türleri
Ladin, Baldıran

edebilirsiniz.

M-Çizgili,
Decograin®
Golden Oak

Köşeli kasalı
Decograin®-yan
kapılar, üst yüzeye
uyumlu bir renk
tonuna sahip olan
boyalı çerçeve ve
kasa ile teslim
edilmektedir.
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Garajınızda duran herşeye çok çabuk ulaşabilirsiniz:
Bahçe aletleri, bisikletler, el arabası...

Eşiksiz personel kapısı
Sürekli büyük kapınızı açmak zorunda kalmamanız için
Bu büyük kapı/küçük kapı kombinasyonu, bir yan kapı için yeterince
yer olmadığında önerilir. Bunu, woodgrain-üst yüzeyli çift cidarlı-ısı
izolasyonlu çelik seksiyonel kapılar Tip LPU 40’da sunuyoruz.
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Yaya olarak garaja kolay bir giriş için eşiksiz
personel kapısı. 4000 mm genişliğe kadar olan
kapılarla teslim edilebilmektedir.

Personel kapılı kapılarda Hörmann yetkili
satıcınız tarafından gerçekleştirilecek olan
eksiksiz bir ölçüm ve uzmanca bir montaj çok
önemlidir!

Sadece
Hörmann’da
Ortası 10 mm ve kenarları 5 mm düz çelik eşikli Hörmann personel
kapısı. Tökezleme risklerini azaltır ve tekerleklerin üzerinden geçişini
kolaylaştırır.

Personel kapıları, genel olarak dışa doğru açılır ve tam
ortada bulunurlar. 3500 mm’den daha geniş kapılarda
(M-Kaseti 3000 mm üzerinde), tam ortada bulunmayan
bir düzenleme de mümkündür veya gerekebilir.

Decograin ®-üst yüzeyli personel kapılarında, çerçeveyi
istek üzerine, dekora uyumlu bir renk tonun da elde
edebilirsiniz.

Alüminyum mamul kapı çerçevesi, standart olarak natürel
renkte eloksallıdır ve opsiyonel olarak kapı renginde de teslim
edilebilmektedir.
Golden Oak ve Mahagoni Decograin®-Üst yüzeylerde, çerçeveyi
istek üzerine uyumlu bir renkte elde edebilirsiniz.
Aluminyum kapı çerçevesi seri olarak naturel tonda eloksallanmıştır.
Elbette ki servis kapısı çerçevesi de toplam kapı kanadı gibi patentli
parmak sıkıştırma koruması ile teçhiz edilmiştir. Üst kapı elemanı
boylu boyunca, kapı bölgesi de dahil olmak üzere, bir eşik contasına
sahiptir.
Uyarı: Eşiksiz personel kapınızın
güvenliğini daha fazla arttırmak için,
opsiyonel VL2 öncü fotoseli kullanmanızı
öneririz.

Mekanizmalar: üst kapı
kapatıcısı, profil silindirik
göbekli geçme kilit, oval rozetli
kapı kolu garnitürü (bükümlü
düz).

Servis kapılı büyük
kapılarda harici kapı
tutamağı bulunmamaktadır.
İç taraftan kilitlenir.
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Disayn uzaktan kumanda cihazı HSD 2, üstün nitelikli
metal mahfazası ve reddot design award ödüllü özel
görüntüsüyle dikkat çekiyor.Anahtarlığınızın vurgusu.

Otomatik kapılar için aksesuar
Kolay kullanımlı, mobil, top dizaynda
4-Tuşlu bir mini uzaktan kumanda cihazı, Hörmann’ın bütün otomatik kapılarında
teslimat kapsamındadır. Hörmann, bunun da ötesinde el çantası veya ceket cebi
için, anahtarlığınıza bir maskot şeklinde veya aileniz için ikinci veya üçüncü uzaktan kumandalar olarak küçük el kumanda cihazları da sunuyor.
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Konforlu mobil aksesuarlar

Mini uzaktan kumanda
HSM 4
4 Fonksiyon için
(standart)

Mikro uzaktan kumanda
HSE 2
2 Fonksiyon için,
Anahtar halkası dahil
Uzaktan kumanda HSP 4
Verici blokeli,
4 Fonksiyon için,
Anahtar halkası dahil

Uzaktan kumanda HS 4
4 Fonksiyon için

Uzaktan kumanda HS 1
Bir fonksiyon için

HSD 2-A,
2 fonksiyon için verici
blokeli, alüminyum
görüntülü

HSD 2-C,
2 fonksiyon için verici
blokeli, parlak krom
kaplamalı

Otomobilinizin içinde dikkat çekmeyecek bir biçimde sigaralığa
takmak suretiyle her zaman el altında bulundurabiliyorsunuz.
Otomobilin içine entegre edilen uzaktan kumanda sistemine uygun
bir alternatif

Uzaktan kumanda HSZ 2
2 Fonksiyon için

Uzaktan kumanda HSZ 1
Tek fonksiyon için

// YENİ

Yetkili satıcınızdan otomobil kiti (HSZ ve alıcı) hakkında da bilgi
alınız. Kış 2007 itibaren

Güvenli Hörmann tekniği ile
• Yetkisiz kişiler tarafından kullanıma karşı, 				
bir trilyondan fazla telsiz kodu
• 	868,3 MHz telsiz frekansı sayesinde stabil menzil
• Homelink uyumlu (sürüm 7)
• 	Sabit monte edilen anten sayesinde çarpmalara karşı
dayanıklı
•	Uzaktan kumandadan uzaktan kumandaya kolay kod
aktarımı
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Bir kodlama ünitesi sayesinde ne anahtar ne de uzaktan
kumanda cihazı kullanmak zorunda kalmazsınız. Işıklı tuş takımı
sayesinde kodunuzu karanlıkta dahi kolaylıkla girebilirsiniz.

Garajla ilgili konular
Bir kez enstale edildiğinde kalıcı konfor
Size, daha fazla güvenlik ve konfor için tamamen bireysel istekleriniz
doğrultusunda geniş bir aksesuar programı sunuyoruz. Yüksek kalitede, çarpıcı
dizaynlarda. Hörmann-Yetkili Satıcınız sizi memnuniyetle bilgilendirecektir.

48

Konforlu sabit aksesuarlar

Telsiz kodlama ünitesi,
aydınlatmalı butonlar ile
Hörmann telsiz kod ünitesinin iki modeli
bulunmaktadır. Kablo döşenmesine gerek
olmadığı için çok kolay enstale edilebilirler.
Girilen rakam kodu, telsiz aktarılır.

Sabit erişim alanı için telsiz
frekansı 868,3 MHz
Şu an için, onaylanmış olan telsiz frekansları
içindeki en iyi alternatif.

ESU, ESA

Koruma siperlikli
telsiz kodlama
ünitesi FCT 3b.

Üç fonksiyonlu, uygun fiyatlı FCT 3b,
sağlam ve açılabilen bir kapağa sahip.
On fonksiyonlu, konforlu FCT 10b,
kötü hava koşullarına karşı dayanıklı
olan bir folyolu tuş takımına sahip.

Telsiz kodlama
ünitesi FCT 10b

Anahtarlı buton
İki modelde, her biri üç anahtarı ile
birlikte sıva altı veya sıva üstü için.

STUP, STAP

Aydınlatmalı iç buton
IT 1b ile kapınızı ışıklı tuş üzerinden
açarsınız.
Kodlama ünitesi, aydınlatmalı
butonlar ile
CTR 1 b’de (tek fonksiyon için) sadece
kişisel rakam kodunuzu girersiniz.

Kodlama ünitesi
CTR 1b/3b

CTR 3b, üç fonksiyona sahip.
Zorbalıklara karşı koruma altındaki bir tuş
takımına sahip kodlama üniteleri
CTV 1/ CTV 3 (resimsiz), fonksiyonları
CTR 1b/CTR 3b ile aynı, Kış 2007‘den
itibaren.

Transporder ünitesi
TTE 12

Transponder ünitesinin iki modeli
Kodlanmış olan transponder anahtarını
sadece ünitenin yaklaşık 2 cm önüne
tutun. Standart olarak iki adet anahtar
verilir, ilave anahtarlar talep üzerine
sunulur.
TTE 12, on iki adet anahtara kadar
tanıyabilmektedir.

IT 1b
IT 3b SupraMatic motorlar için ayrıca,
motor aydınlatmasının münferit olarak
kumanda edilmesini ve motorun
örneğin tatil zamanında devredışı
bırakılmasını sağlar.

Telsiz-iç buton
IT 3b
FIT 2 ile iki motoru veya motor
fonksiyonlarını kumanda edebilirsiniz.
Kumanda işlemi impulsif buton
veya opsiyonel olarak
bağlanabilen anahtarlı buton
üzerinden gerçekleştirilir.

FIT 2

Transporder ünitesi
TTR

TTR, 100 adet anahtara kadar
tanıyabilmektedir.

Parmak izi okuyucu
FL 12/FL 100
Parmak izi okuyucu
İki fonksiyon için
Ev veya garaj kapınızı güvenli ve konforlu
bir şekilde açabilmeniz için sadece parmak
iziniz yeterli. İkinci fonksiyonla, örneğin, bir
garaj kapısı, bir giriş kapısı veya bir ev
kapısını kumanda edebilirsiniz. Parmak izi
okuyucusunun, kaydedilebilen 12 parmak
izi için FL 12 olarak ve 100 parmak izi için
FL 100 modelini elde edebilirsiniz. Hörmann
ev kapınız için özel farklı varyasyonlar da
mevcuttur.(resimsiz).

Fotosel
Şahıslar ve taşıtlar anında algılanır.
Bu da, özellikle çocuklu ailelerin
değerini bildikleri bir güvenliktir.
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Avrupa Normu EN 13241-1’e uygun güvenlik kriterleri

Düşme emniyeti
Sıkıştırma emniyeti

Düşme yok!

Hörmann seksiyonel kapıları,
Avrupa Standartı 13241/1’in
yüksek güvenlik istemlerine göre
daha şimdiden kontrol edilmişler
ve belgelendirilmişlerdir. Bir
seksiyonel kapı daha güvenli
olamazdı. Burada karşılaştırma
yapmanın önemi anlaşılıyor!
Hörmann-patenti
Entegre edilmiş yay kırılma emniyeti ile
birlikte, torklandırılmış yay tekniği
Her iki tarafta torklandırılmış yaylarla Hörmann
seksiyonel kapıları, patenti alınmış yay kırılma
emniyetiyle kendilerini göstermektedirler.
Bunlar herhangi bir yay kırılması durumunda
kapıyı derhal durdururlar ve kapı kanadı
düşmez.

Hörmann-patenti
Yay-içinde-yay sistemiyle çekme yayı
tekniği
Her bir tarafta çiftli çekme yaylarıyla ve çiftli
tel halatlarla Hörmann seksiyonel kapıları,
kapı kanadını düşmeye karşı korurlar.
Patentli yay-içinde-yay sistemi sayesinde,
kırılmış olan bir yay yerinden fırlamaz
ve hiç kimse yaralanmaz.
Güvenlikli sürme rayları içinde emniyet
altına alınmış kapı kılavuzlaması
Ayarlanabilir, patentli makaralar, sağlam
makara tutucuları ve güvenlikli sürme rayları
raydan çıkmayı önlüyorlar. Böylece kapı kanadı
güvenli bir şekilde tavanın alt tarafında duruyor.

Hörmann-patenti

Sizin için en yüksek güvenlik
Düşmeye karşı emniyet altına alınmış – sıkıştırmaya karşı korunmuş
Safety first, üretim felsefemizin en önemli sloganlarından biridir. Bunu güvenliğiniz
için, mükemmel çözümlerle birçok patent belgelendirmiştir. Bu nedenle
Hörmann seksiyonel kapıları, elbette ki Avrupa Standartı 13241-1’in istemlerini
karşılamaktadır.
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Kolaylaştırılmış motor montajı
Hörmann garaj kapısı motorlarını
bugünden itibaren doğrudan doğruya
3000 mm genişliğe kadar olan seksiyonel
kapıların güçlendirilmiş bağlantı profilinin
üzerine monte edebilirsiniz.

Sıkıştırma yok!
Yanal kasalarda tutma emniyeti
Hörmann’da kasalar aşağıdan yukarıya
kadar tamamen kapatılmışlardır.
Bu durumda kapı kanadı ile kasa
arasında tutma işlemi mümkün değildir.

Kapı kanadı ve kasalar arasında
halat kılavuzlaması
Bu iç tarafta yer alan halat kılavuzlaması,
Hörmann seksiyonel kapılarının yaralanmalara
karşı güvenlik konseptinin diğer bir korumasıdır.

Hörmann-patenti
Dışarıda ve içeride ve menteşelerde parmak sıkıştırma emniyeti
Kapı elemanlarının eşsiz formu sayesinde, ne lamellerin arasında ne de
menteşelerde takılmaya uygun yer bulunmamaktadır. Bu güvenli parmak
sıkıştırma emniyetini sadece Hörmann sunmaktadır.
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Avrupa Normu EN 13241-1’e uygun verim kriterleri

Isı izolasyonu

Isı izolasyonu
Çelik kapılar, çift cidarlı, 42/20 mm
Lamel
Kapı kanadı
Monte edilmiş kapı 1)

U = 1,00 W/m 2 K
U = 1,36 W/m 2 K
U = 1,80 W/m 2 K

Rüzgar yükü

Çelik kapılar, çift cidarlı, 42 mm
Lamel
Kapı kanadı
Monte edilmiş kapı 1)

U = 0,50 W/m 2 K
U = 0,90 W/m 2 K
U = 1,30 W/m 2 K

Garaj kapılarında için önem arz eden performans

Çelik kapılar, tek cidarlı
Kapı kanadı
Monte edilmiş kapı 1)

U = 6,00 W/m 2 K
U = 6,40 W/m 2 K

Masif ahşap kaplamalı kapılar
Kapı kanadı
Monte edilmiş kapı 1)

U = 2,50 W/m 2 K
U = 2,90 W/m 2 K

Ses izolasyonu
Çelik kapılar, tek cidarlı
Çelik kapılar, çift cidarlı, 42/20 mm
Çelik kapılar, çift cidarlı, 42 mm

R = yaklaşık 20 dB
R = yaklaşık 21 dB
R = yaklaşık 22 dB

Ses izolasyonu
Sızdırmazlık

özellikleri, Hörmann tarafından test edilip sertifikal
andırılmıştır.
Bunlar güvenlik istemlerinden yola çıkıldığında,
kapınızın seçimi sırasında hiç de önemsiz değillerdir.
Örneğin: çalışma odası garaj için ısı ve ses izolasyonu,
dış hava şartlarına tam açık tarafta sızdırmazlık ve
özellikle fazla rüzgar alan yerlerdeki garajlarda rüzgar

Sızdırmazlık
Hava
Çelik kapılar, tek cidarlı
Çelik kapılar, çift cidarlı, oluklu
(L-oluklu hariç)
Çelik kapılar, çift cidarlı, kasetli ve
L-oluklu
Masif ahşap kaplamalı kapılar

yükü.

Su

Çelik kapılar, tek cidarlı
Çelik kapılar, çift cidarlı
Masif ahşap kaplamalı kapılar

Sınıf 0*
Sınıf 2
Sınıf 3
Sınıf 0*
Sınıf 0*
Sınıf 3 **
Sınıf 0*

* Havalandırma ızgaralı kapılar, sipariş üzerine Sınıflar 2-3
** 70 Pa su basıncına kadar
Rüzgar yükü
Çelik kapılar, tek cidarlı
Çelik kapılar, çift cidarlı, 42/20 mm
Çelik kapılar, çift cidarlı, 42 mm
Masif ahşap kaplamalı kapılar

Sınıf
Sınıf
Sınıf
Sınıf

2
3
3
3

Daha yüksek rüzgar yükü sınıfları sipariş üzerine
1)

U-değerleri 10 m2 kapı yüzeyli cam döşemesiz monte
edilmiş kapılar içindir.

Tasdikli ve onaylanmış kalite
Ve görünüm için de uzun süreli koruma
Hörmann, performansla ilgili Avrupa Normu 13241-1’in talep ettiği özellikleri
kanıtlıyor. Bunu, siyah üstü beyaz, ikna edici bir şekilde, sertifikalı test değerleri
ile kanıtlıyoruz. Bir karşılaştırınız.
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Dört taraflı contalar, orta
contalar
Hörmann sadece sürekli elastik
ve dış hava koşullarına karşı
dayanıklı contalar kullanmaktadır.
Alt lastik, büyük hacimli hortum
profili sayesinde küçük zemin
bozukluklarını da tolere eder.

Sadece
Hörmann’da

Patenti alınmak
üzere başvuruldu.
Çift cidarlı kapılarda herbir
kapı elemanının arasında ilave
olarak yüksek vasıflı ara contalar
bulunmaktadır.
En uygun uzun süreli koruma
Plastik kasa papuçları pas nedeniyle oluşabilecek olası
hasarlara karşı korur, özellikle yeni inşaa edilmiş garaj
yapılarında.

Her ne bukadar iyi görünüyorsa, daima iyi halde gelir
Hörmann seksiyonel kapıları taşıma güvenlikli olarak, forkliftle taşınabilir, köşe korumalarıyla birlikte çevre dostu folyo
ile sarılmış vaziyette nakledilir.

Paslanmaya son:
• Korozyon oluşumuna
müsait zeminler
• Özel zemin temizleme
maddeleri
• Serpme tuz suyu
nedeniyle
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Seksiyonel Garaj Kapıları
Tüm Kapı Tipleri
Ölçüler ve montaj verileri

Ölçü Alanı (genişlik ve yükseklikteki ara boylar sipariş üzerine)

mm olarak ölçüler

Kapı Yüksekliği
Sipariş Edilen Yükseklik
Tram Ölçüsü (RM)

Standart = Teslim edilebilir
standart ölçüler kapı tipine ve
kapı modeline bağlıdır.

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Standart
Standart

Standart

Standart

Standart Standart

Standart

Standart Standart
Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart

Standart

Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart

Standart

Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart Standart

Standart

Standart Standart
Standart Standart Standart
Standart Standart Standart

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

4680

4930

5180

5430

5680

Kapı Genişliği Sipariş Ölücüsü Net Kasa Ölçüsü (LZ)
Garaj İç Ölçüsü
(Minimum) genişlik

2430

2555

2680

2805

2930

3180

(min.)
Tavan yüks.

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Net
giriş yüks.

2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

3680

3930

(min.)
Tavan yüks.

4180

4430

L-Mekanizma

N-Mekanizma

Z-Mekanizma

Kapı Yüksekliği
Sipariş Edilen Yükseklik
Tram Ölçüsü (RM)

3430

Net
giriş yüks.

(min.)
Tavan yüks.

Net
giriş yüks.*

2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

Otomatik Garaj Kapıları
3210
3000
3085
2875
2960
2750
2835
2625
2710
2500
2585
2375
2460
2250
2335
2125
2210
2000
2085
1875

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

2545
2420
2295
2170
2045
1920
1795

El işletimli kapılar
3210
2950
3085
2825
2960
2700
2835
2575
2710
2450
2585
2325
2460
2200
2335
2075
2210
1950
2085
1825

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2900
2775
2650
2525
2400
2275
2150
2025
1900
1775

Modernizasyon Ölçüleri, (tüm kapı tiplerinde LPU L-kasetleri ve LTH hariç Woodgrain üst yüzeyli)
Kapı Yüksekliği
Sipariş Edilen Yükseklik
Tram Ölçüsü (RM)

Standart = Teslim edilebilir
standart ölçüler kapı tipine ve
kapı modeline bağlıdır.

2205
2080
1955

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

Standart

2315

2440

2190

Standart

2940

Kapı Genişliği Sipariş Ölüsü Net Kasa Ölçüsü (LZ)
Garaj İç Ölçüsü
(Minimum) genişlik

2370

2495

2620

3120

Z-Mekanizma
(mind.) tavan yüksekliği

net giriş yüksekliği

Otomatik Garaj Kapıları
2320
2175
2195
2050
2070
1925
El işletimli kapılar
2305
2125
2180
2000
2055
1875

Çekme yay tekniğine sahip,
Çekme yay (Z)-mekanizma

Torklandırılmış yay tekniğine
sahip, Normal (N)-Mekanizma

Torklandırılmış yay tekniğine
sahip, L-Mekanizma düşük eşik

Tüm ölçülerdeki ahşap kapılar,
torklandırılmış yay tekniği ile
teslim ediliyor.

Bu ve diğer Mekanizma varyasyonları için daha geniş bilgiyi,
montaj verilerinden veya yetkili
Hörmann satıcınızdan elde
edebilirsiniz.

Lütfen dikkat ediniz
Seksiyonel kapıları monte
etmeden önce kapı açıklıkları
ve garaj zeminleri bitmiş olmak
zorundadır.
*Genişlikleri 3010 mm’den fazla
olan kapılarda net giriş yüksekliği
50 mm düşmektedir.
* Genişliği 3010 mm’yi geçen kapılarda 		
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temiz geçiş alanı 50 mm daralır.

Mekanizma çeşitleri ve montaj ölçüleri
Otomatik Garaj Kapıları
Toplam tahrik mesafesi

mm olarak ölçüler

Z-Mekanizma

N-Mekanizma

L-Mekanizma

Çekme yay
tekniğine sahip
kapılar için

Torklandırılmış yay
tekniğine
sahip kapılar için

Torklandırılmış yay
tekniğine
sahip kapılar için

3200

Kapı yüks. 2125 mm’ye kadar (K-Kılavuz raylı)

Z-, N- ve L-Mekanizma
Üstten görünüş

3200
3200

Kapı yüks. 2225 mm’ye kadar (K-Kılavuz raylı)

3450

Kapı yüks. 3000 mm’ye kadar (L-Kılavuz raylı)

El işletimli kapılar
Gerekli sürme derinliği

LZ = LDB

3450
4125

RM +510

RM +510

RM +750

125

4125

3450
4125

Kapı yüks. 2500 mm’ye kadar (M-Kılavuz raylı)

155

Kapı yüks. 2375 mm’ye kadar (M-Kılavuz raylı)

İç

min.
90

min.
90

min. garaj iç ölçüsü = LZ + 180

Z-Mekanizma

N-Mekanizma
min. montaj derinliği = RM + 510

min. montaj derinliği = RM + 510

RM + 470

RM + 470

1000

155

125

155

OFF

L-Mekanizma

H-Mekanizma
Montaj derinliği
Tavan ankrajı arka
Tavan ankrajı orta
=

RM + 670
RM + 550

165

min.
200

1000

Parantez içindeki ölçüler
motorlu kapılar için geçerlidir

OFF

Ölçülerle ilgili açıklamalar
kapı ölçüsü yüksekliği (sipariş ölçüsü)
net kasa ölçüsü (sipariş ölçüsü)
net ara geçiş yüksekliği
net ara geçiş genişliği
sürme rayı yüksekliği

LH

LH - 358

240

RM = LDH

RM - 65

RM - 400

İç

125

* LZ = 3000 mm’ye kadar = RM -30
LZ = 3010 mm’den büyük = RM – 80

155

LH + 97

570

Tavan yüksekliği

490

240

min. tavan yüksekliği = RM + 100 (+115)
RM
LDH = RM - 80 (*)

İç

OFF

min. montaj derinliği = RM + 750

RM
LZ
LDH
LDB
LH

RM + 45

RM - 400

İç

Parantez içindeki ölçüler
motorlu kapılar için geçerlidir

RM - 285

RM - 65

155

490

RM + 155
RM
LDH = RM - 50 (RM)

min. tavan yüksekliği = RM + 210

Parantez içindeki ölçüler
motorlu kapılar için geçerlidir

490

RM
LDH = RM - 80 (-30)

min. tavan yüksekliği = RM + 100 (+115)

1000

İç

OFF

Daha yüksek açılan kapılar için bu Mekanizma
türüne ilgi duyulması halinde Hörmann yetkili
satıcınıza müracaat ediniz.
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Personel Kapılı LPU 40 Seksiyonel Garaj Kapıları
Eşiksiz Personel Kapısı
Ölçüler ve Montaj verileri

Çizgili ve M-Kasetli Servis Kapılarının ölçü alanı

mm olarak ölçüler

Kapı Yüksekliği
Sipariş Edilen Yükseklik
Tram Ölçüsü (RM)

Lameller
Adet
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

2250

2375

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

×

×

×

×

×

×

×

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

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

M-Kaset

Kapı Kolu
Yüksekliği
OFF’tan
itibaren

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

Personel kapısı giriş
yüksekliği

Yükseklik

Çizgili

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

Üst kısımları alüminyum çerçeveli oluklu kapılar için
mümkün değil.

Kapı Genişliği Sipariş Ölçüsü Net Kasa Ölçüsü (LZ )

×

5
3’ten (2970’e kadar)
4’ten (3690’a kadar)
Kastederin, dolayısıyla kaset camlarının her lamel başına adedi

Kasetli modeller için mümkün değil.
Aşağıdaki ölçü alanlarında bulunan kaset kapılar için bir
servis kapısı da mümkün değildir.
2980 - 3100 mm arası kapı genişliği (LZ) ve
3700 - 3850 mm arası kapı genişliği (LZ)

N-Mekanizma

L-Mekanizma
min. montaj derinliği = RM + 750

min. montaj derinliği = RM + 510

RM + 670

RM + 470

RM + 550

1000

175

175

OFF

N- ve L-Mekanizma (üstten görünüş)

175

LZ = LDB

min.
90

İç
min. garaj iç ölçüsü = LZ + 180

min.
90

Ölçülerle ilgili açıklamalar
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RM
LZ
LDH
LDB
LH

kapı ölçüsü yüksekliği (sipariş ölçüsü)
net kasa ölçüsü (sipariş ölçüsü)
net ara geçiş yüksekliği
net ara geçiş genişliği
sürme rayı yüksekliği

205

Parantez içindeki ölçüler motorlu kapılar
için geçerlidir

490

RM - 80

* LZ = 3000 mm’ye kadar = RM -30
LZ = 3010 mm’den büyük = RM – 80

175

RM - 400

RM
LDH = RM - 160 (- 160)

İç

min. tavan yüksekliği = RM + 125 (+ 125)

490

RM - 285

RM + 155
RM
LDH = RM - 160 (- 100)

175

İç

OFF

175

Parantez içindeki ölçüler
motorlu kapılar için geçerlidir

490
1000

RM + 30

min. tavan yüksekliği = RM + 220 (+ 235)

1000

Lütfen dikkat ediniz
Seksiyonel kapıların montajından evvel
kapı açıklıkları ve garaj zemini hazırlanmış
olmalıdır. Kapının monte edilmesi için
gerekli olan boşluk, tesisatlardan,
radyatörlerden, vb’den arındırılmış olmalıdır.
Açılış yüksekliği, kapının sipariş ölçüsünün
(RM) üstünde olmamalıdır;
aksi taktirde servis kapısı açılmaz.

Çelik ve Ahşap mamul yan kapılar
Seksiyonel Garaj Kapıları
Ölçüler ve Montaj Verileri

Çelik Mamul Yan Kapıların Standart Ölçüleri (Özel ölçüde kapılar talep üzerine)
Sipariş Ölçüsü

ölçüler mm olarak

OFF’tan itibaren kapı
kolu yüksekliği
Profil Tipi 1
Profil Tipi 2

Kapı açıklığının
bitmiş net ölçüsü

Üstten görünüş

Blok kasalar, açıklık arkasına montaj (Sipariş ölçüsü = Kasa dış ölçüsü)
Çelik yan kapı
Montaj açıklığın arka tarafında
Örnek profil tipi 1

Profil tipi 1 ve 2 Çizgili, S-, M-Kasetli
990
990
1115
1115

×
×
×
×

2058
2183
2058
2183

855 855 980 980 -

875
875
1000
1000

×
×
×
×

1990
2115
1990
2115

- 2000
- 2125
- 2000
- 2125

955
1010
955
1010

1050
1050
1050
1050

LF

68

68

55

55

Blok kasalar, açıklığa montaj (Sipariş ölçüsü = Kasa dış ölçüsü)

68

68

Köşe kasalar, dış dayanma, iç dayanma

55

55

855
855
980
980

×
×
×
×

1990
2115
1990
2115

		 875
		 875
		1000
		1000

×
×
×
×

2000
2125
2000
2125

1050
1050
1050
1050
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2000
2125
2000
2125

		
		
		

1005
1068
1005
1068

Ahşap mamul yan kapıların norm ölçüleri (özel büyüklükler sipariş üzerine)
Montaj açıklığın arka tarafına montaj (Sipariş ölçüsü = Kasa dış ölçüsü)
855 - 875 × 2115 - 2125
980 - 1000 × 2115 - 2125

1050
1050

980 - 1000 × 2115 - 2125

1050

10

68

10

68

İç
RAM = Sipariş ölçüsü = LF – 20

10

68

10

68

10

68

10

32

Köşe kasalı çelik yan kapı
Örnek dıştan
montaj
32

Motifli
		1130 × 2190

68

55
68

LF

S-Çizgili, V-Kasetli
		1005 × 2190
		1130 × 2190

10

68
55
68

68

S-Çizgili, V-Kasetli
×
×
×
×

RAM = Sipariş ölçüsü = LF + 136

55
Çelik yan
10 kapı
68
Montaj açıklığın
iç tarafında Örnek profil tipi 2

Açıklığın arakasına montaj (Sipariş ölçüsü = Yapı masdar ölçüsü)
875
875
1000
1000

İç

68

RAM = Yapı masdar ölçüsü + 50

32

868

555

32

İç

75

75

Temiz boşluk ölçüsü = BRB – 45
Sipariş ölçüsü (BRB)
75

Çelik yan kapı
Montaj açıklığın
arka tarafında

80681010

Çelik yan kapı
Köse kasa

Çelik yan kapı
Montaj açıklığın
iç tarafında

Ahşap yan kapı
Açıklık arkasına
montaj
75

Ahşap yan kapı
Açıklık arkasına
montaj

75

75

LF

75

75
75

75

75

10
10

10

120
120

120

68
68
120

68

10

75

68

Temiz duvar ölçüsü = BRB + 10

İç

İç

LF = LDH

RAM = Sipariş ölçüsü= LF + 75

RAM = Sipariş ölçüsü = BRH + 57
İç

OFF
32,5
32,5

32,5

OFF
32,5

OFF

Temiz boşluk ölçüsü = BRB – 38

Temiz duvar ölçüsü = BRB + 5

İç

İç

7575

Yapı masdar ölçüsü (BRH) = Sipariş ölçüsü

LF

LDH = LF - 78

RAM = Sipariş ölçüsü = LF - 10

LF = LDH

RAM = Sipariş ölçüsü

RAM = Sipariş ölçüsü = LF + 150
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En iyi görünüm

Daha fazla konfor

Daha yüksek güvenlik

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

Geniş ürün yelpazesinin içinden muhakkak uygun bir standart
ölçü bulunacaktır. Pahalı özel çözümlere gerek yoktur.
Bu da paradan tasarruf sağlar!

Güzel Hörmann TopComfort ve TopPrestige ev
kapıları ve sundurmaları hakkında da bilgi alınız.
Prospektüslerimizi isteyiniz veya bizi internette
www.hoermann.com adresinde ziyaret ediniz.

Güvenlik kapısı KSi
Seri olarak çok kademeli
kilitlemeli, hırsızlığı önleyici
çelik kapı. Bodrum girişi, yan
kapı veya garaj kapısı olarak.
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Çok amaçlı kapı MZ
Rijit çelik kapı, aynı zamanda
izolasyonlu camlı. Bodrum
bölmeleri, yan binalar, cihaz
depoları, zahire ambarları için.

Yangına dayanıklı
kapı HA30
Sertifikalı, yangına karşı
dayanıklı çelik kapı. Garajdan
eve geçiş için ideal kapı.

Obje kapı
Daha yüksek istemleri karşılayan
rijit çelik kapı kanadı.

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

l
on
yap
y
z
ımlar ve revi

ar

Ye
ni

içi
n

Bütün kapılar sizin eviniz için

Çelik kapı kasası
Kolay monte edilebilen,
geçme-vidalanır 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 09.07) 85 184 TR/P - - Basım tarihi 11.07

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…

