Seksiyonel garaj kapıları
YENİ: Baklava cam desenli tasarım motifleri

2

İÇİNDEKİLER

6

Hörmann tercih etmek için nedenler

16

Çelik seksiyonel kapılara genel bakış

20

Masif ahşap seksiyonel kapılara genel bakış

22

Sac yüzeylere ve ahşap çeşitlere genel bakış

24

Genel bakış

26

Kapı modelleri

40

Renk tasarımı

46

Kilidi elle açmak

48

Camlar

50

Personel kapıları

52

Yan kapılar

54

Yenileme ve güzelleştirme

60

Garaj kapısı motorları

64

Aksesuarlar

68

Teknik

72

Özellikleri

74

Boyut ve montaj bilgileri

82

Hörmann ürün yelpazesi

Görseli kullanılan kapılarda kısmen ekstra donanımlar kullanılmıştır ve standart
modellerden farklılık gösterebilirler.
Resimdeki renkler matbaa baskı tekniği nedeniyle gerçek rengi tam olarak
yansıtmamaktadır.
Telif hakkı koruma altındadır. Kısmen de olsa kopyalanması, ancak onay alınarak
mümkündür. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
◀ ◀M-çizgili antrasit grisi renginde, RAL 7016, Hörmann alüminyum ev kapıları
ThermoSafe motif 565, antrasit grisi renginde, RAL 7016 opsiyonel yan parçalar ve üst
sabit pencere ile
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Sayısız avantajlardan
faydalanabilirsiniz
Tavanın altında yerleştirilmiş seksiyonel garaj
kapılar dikey açılarak yer tasarrufu sağlar.
Bu yapısı sayesinde garajda ve garaj
önünde maksimum boş alan yaratır.
Ek olarak, seksiyonel kapılar tüm garaj
girişlerine monte edilebilir ve yekpare
kapılarla kıyaslanarak geçiş genişliği
maksimum 14 cm daha geniş. Daima
esnekliğini koruyan ve hava koşullarına
dayanıklı contalar dört taraflı optimum
kapanma sunar.
Kendinizi bu konfor ve kolaylığa alıştırın.
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HÖRMANN TERCİH ETMEK İÇİN NEDENLER

"İyi bir isim
edinebilmek için
bunu hak edecek
kadar çok çalışmak
gerekir."
August Hörmann

Hörmann markası, bugün, tamamen
şirket kurucusunun yukarıdaki felsefesi
doğrultusunda bir kalite sunar. Bir aile
işletmesi olan Hörmann, kapı ve motor
üretiminde sahip olduğu 75 yılı aşan
üretim deneyimi ve bugüne kadar sattığı
20 milyon kapı ve kapı motoru ile
sektöründe Avrupa’nın bir numarasıdır.
Bu kadarı bile, Hörmann seksiyonel kapı
alırken güven duymaya yeter!
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“Alman Malı” Kalitesi
Güvenliğinizi garanti altına alabilmek için, tüm
kapı ve motor bileşenleri bağımsız
enstitülerde test edilmiş ve sertifikalanmıştır;
ayrıca hepsi Hörmann bünyesinde geliştirilip
üretilmektedir ve birbirleriyle tam bir uyum
gösterir. Bahsi geçen ürünler, DIN ISO 9001
yönetim sistemine uygun olarak Almanya’da
üretilir ve Avrupa standardı 13241-1’in
gerekliliklerini karşılar. Ayrıca yüksek nitelikli
Hörmann çalışanları, sürekli olarak yeni ürünler,
geliştirmeler ve iyileştirmeler üzerinde detaylı ve
yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Sektördeki
Hörmann patentleri ve benzersiz ürünleri, işte
bu çalışmanın sonucudur.

Made in Germany

YIL

GARANTİ
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Nesilden nesile miras
kalan garaj kapıları
Gerçek koşullar altında uzun zamana yayılan
denetimler sayesinde Hörmann kalitesinde,
olgunlaşmış seri ürünler sunulmaktadır. Mükemmel
teknik çözümler ve tartışılmaz kalite standardı
sayesinde, Hörmann seksiyonel kapılar için
10 yıl ve Hörmann motorlar için 5 yıl garanti
vermektedir.*

*

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

3

Geleceğe bakış
Hörmann bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor...
Çünkü 2013 yılından beri Hörmann, enerji
ihtiyacının % 70’ını yenilenebilir
kaynaklarından sağlıyor ve ilerleyen zaman
içinde bu oranı daha da yükseltmeyi amaçlıyor.
Aynı zamanda, akıllı ve sertifikalı enerji yönetim
sisteminin kullanıma girmesi sayesinde, her yıl
tonlarca karbondioksit yayılımı önleniyor. Ve son
olarak, Hörmann ayrıca sürdürülebilir yapı için
de ürünler sunuyor.
Hörmann çevre aktiviteleri hakkında daha fazla
bilgiyi “Biz yeşil düşünüyoruz” broşüründe
bulabilirsiniz.
Geleceğe odaklı imalat için –
istikrarlı üretim

Biz yeşil düşünüyoruz
Hörmann çevremiz ve geleceğimiz için sorumluluk alıyor
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[B]

[B]

[C]

Uyumlu bir genel görünüm
Çizgili kapılarda eşit çizgi aralıkları ve
görünmeyen panel geçişleri
Çizgi düzenin eşit bölünmüş olması [A], Hörmann
garaj kapılarını özel kılmaktadır. Bölümler öyle
şekillendirilmiştir ki, paneller arası geçişler kapı
kapalıyken adeta görünmez. Bunu kendi
gözlerinizle görmelisiniz!
Talep ederseniz, eşgörünümlü yan kapıları da
seksiyonel garaj kapısı ile eşgörünümlü çizgi hizası
ile temin edebilirsiniz (bkz. sayfa 52).
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[B]

Rakip firma kapılarındaki farklı panel
yükseklikleri ve belirgin panel geçişlerden dolayı
[C] eşit olmayan çizgi mesafeleri [B]. Ve bu
durum uyumlu olmayan kapı görünümüne
neden olur.

[E]

[E]

[E]

Eşit kaset bölünmesi
Tam uyumlu genel görünüm için Hörmann
seksiyonel kapılarda kasetler [D] arasındaki
mesafeler aynı yüksekliktedir. Bunu sağlayabilmek
için tüm kapı boyunca aynı yükseklikte paneller
kullanılmıştır. Kaset [E] ve panel arasındaki yatay
mesafeler de eşit. Böylece kapı görünümü eş
görünümlüdür.

[D]

[F]

[D]

[F]

[D]

[G]

Eşit olmayan kaset bölünmesi [ F ], [ G ] rakip
firmalar tarafından aynı panel yüksekliklere sahip
olmayan kapılar. Ve bu durum uyumlu olmayan
kapı görünümüne neden olur.

Talep ederseniz, eşgörünümlü yan kapıları da
seksiyonel garaj kapısı ile eşgörünümlü çizgi hizası
ile temin edebilirsiniz (bkz. sayfa 52).
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5

Kapı kasası ve kapı
kanadı eş görünümlü
Sadece Hörmann’da

Bir kapının uyumlu görünümü, küçük ayrıntılara
gösterilen özen sayesinde ortaya çıkar: Örneğin
beyaz lento kaplaması
tüm yüzeyler için daima
kapı paneli ile uyumlu sunulmaktadır. Bu sayede
tüm bileşenlerin birbiriyle uyumlu olması sağlanır.
Yan kasalar
standart olarak beyaz woodgrain
yüzey ile sunulmaktadır. Sandgrain, Silkgrain veya
Decograin yüzeyli seksiyonel kapılar için kasa
kaplamasını opsiyonel olarak kapı panel yüzeyinde
temin edebilirsiniz. Micrograin kapılarda kasa
kaplaması düz Silkgrain yüzeyinde sunulur.
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Renkli seksiyonel kapıları ve Decograin yüzey
kapılar için de panel dekorunda ya da yüzey
rengine uyumlu opsiyonel kasa kaplaması
sunuluyor. Bu kapılarda tamamlayıcı lento
kaplaması
daima kapıların renginde ya da
kapı panel dekorunda sunuluyor.
Daha fazla bilgi için sayfa 57 – 58.
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Eşgörünümlü lento
kaplaması
LPU kapılarda bu eşgörünümlü lento kaplaması,
kaplama ve kapı kanadı arasındaki görünmez
geçiş için en zarif çözümdür.
Kapı kapalıyken üst kapı parçası kaplama ile eş
yüz oluyor.
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Detaylı Decograin
yüzeyler
Çelik panellerin dış tarafındaki UV ışınlarına
dayanıklı plastik folyo kaplama, doğal ahşap
veya antrasitin zarif metalik görüntüsünün
tüm estetiğine sahiptir. Aşırı kirlenmelerine
rağmen 6 çekici Decograin dekorlar uzun
ömürlüdür.

Daha fazla bilgi için sayfa 57.
Daha fazla bilgi için sayfa 43.
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Isı yalıtımı

% 15’e*
kadar
daha iyi

8

İdeal uzun süreli koruma

9

Etkili ısı yalıtımı
Sadece Hörmann’da

Kırılmaya dayanıklı, 4 cm yükseklikteki plastik
kasa pabucu kasanın paslanma tehlikesindeki
kısmını kapatır ve olası paslanmaya karşı
koruma sağlamaktadır. Diğer rakiplerin
çözümlerinden farklı olarak bu etkili ve uzun
süreli koruma uzun süreli ıslak havalarda da
koruma sunmaktadır.
Kapının zemin contası ve kasa altı pabucu
uyumlu bir görünüm sağlar.

Ev ve garaj arasında direkt geçiş varsa, her zaman
iyi ısı yalıtımına sahip garaj kapıları tavsiye edilir. İyi
bir ısı yalıtımına sahip olan LPU kapıların yalıtım
özelliği Hörmann ThermoFrame ile
agüçlendirilmiştir. Kapı kasası ile birlikte kolay
monte edilebilen siyah plastik profil, kasa ve duvar
arasındaki ısı köprüsüz özelliği %15’e* kadar
güçlendirmektedir. OpsiyonluThermoFrame kasa
bağlantısını tüm Hörmann seksiyonel kapılar için
temin edebilirsiniz.

*
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Çift cidarlı LPU seksiyonel garaj kapıdaki ölçü:
5000 × 2125 mm

10

Pratik çözümler

11

Sadece Hörmann’da

Garaja kolay geçiş için eşiksiz personel kapılar
tavsiye edilmektedir. Böylece garaj kapısını
açmadan bisikletleri veya bahçe araç gereçleri
garajdan çıkarabilirsiniz.
Paslanmaz alt eşiğin ortası sadece 10 mm. ve
kenarları 5 mm. yüksekliğe sahiptir. Böylece daha
rahat bir geçiş sağlanmakta ve düşme riski
azaltılmaktadır.

Elbette daha fazla
güvenlik
Sadece Hörmann’da

Davetsiz misafirlerin otomatik seksiyonel kapıları
zorlayarak açma konusunda fazla şansı yok.
Garaj kapısı kapandığı zaman, zorlayarak
kaldırmayı engelleyen kit, otomatik olarak motor
hareket rayının ucundaki kilitle iletişime geçer,
böylece sıkıca sabitlenerek kilitlenir ve
kapının zorlayarak açılmasını engeller. Bu
patentli kapı kilidi mekanik olarak çalışır ve bu
nedenle, rakip motorların tersine, elektrik
olmadan da devreye girer.
Kısa filmi izleyin: www.hoermann.com/videos
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12

Güvenlik sertifikalı
BiSecur telsiz sistemi

Mükemmel eşleşme
ve %100 uyumluluk

Sadece Hörmann’da

Çift yönlü kablosuz sistem BiSecur geleceğe
dönük bir teknolojidir ve garaj ve bahçe giriş
kapılarının motorları, aydınlatma ve daha
fazlasının konforlu ve güvenli bir şekilde kontrol
etmektedir. Hörmann tarafından geliştirilmiş,
sağlam parazitsiz menzile sahip bu olağanüstü
güvenli BiSecur şifreleme yöntemi sayesinde
kablosuz sinyaliniz yabancılar tarafından
kopyalanamaz. Bochum Ruhr Üniversitesi
güvenlik uzmanları tarafından test edilmiş ve
sertifikalanmıştır.
Kısa filmi izleyin: www.hoermann.com/videos

Tüm BiSecur motorları, alıcıları ve kontrol
elemanları % 100 uyumludur. Bir uzaktan
kumanda veya örn. kablosuz şifreleme ünitesi
yardımıyla garaj kapınızın yanında yine bir
Hörmann motoru ile donatılmış bahçe giriş kapınızı
veya BiSecur alıcılara sahip diğer cihazları rahat
bir şekilde açabilirsiniz.
Uygulamamız* ile Hörmann BiSecur Gateway ile
bağlantılı olarak garaj ve bahçe giriş kapısı
motorlarınızı, Hörmann ev kapınızı** veya iç kapı
motorunuz PortaMatic'i yanı sıra diğer cihazları
akıllı telefon veya tablet bilgisayar yardımıyla
konforlu bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

* İOS veya android işletim sistemli akıllı telefon veya tablet için
** Bu fonksiyon için Hörmann ThermoCarbon / ThermoSafe ev
kapınızın S5 / S7 Smart otomatik kilit ile donatılmış olması
gerekmektedir.
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Kapı konumunun
kolayca sorgulanması

14

Garajınızın kapısının açık kalıp kalmadığını
kontrol etmek için, kötü havalarda dışarıya
çıkmanıza artık gerek yok. Butona basmanız
yeterli, HS 5 BS uzaktan kumandadaki LED
lambanın rengi size kapının konumunu
bildirmektedir. Arzu ederseniz bir başka butona
basarak*** kapıyı kapatabilirsiniz. Daha konforlu ve
güvenli kapınızı kumanda edemezsınız.

*

Ödüllü tasarım
Siyah veya beyaz renklerde sunulan özel
BiSecur uzaktan kumandaların tasarımı çok
zariftir ve ele iyi oturur.
Parlak piyano tipi yüzeyi opsiyonel Hörmann
BiSecur uzaktan kumandaların eşsiz dizaynı
reddot design ödülü ile ödüllendirilmiştir.
Kısa filmi izleyin: www.hoermann.com/videos

Kullanım noktasında kapıya görüş alanı yoksa ilave
fotosel gereklidir.

Üstteki resim: Uzaktan kumanda istasyonlu uzaktan kumanda
HS 5 BS (opsiyonel).
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ÇELİK SEKSİYONEL KAPILARA GENEL BAKIŞ

LPU

LTE

Çift cidarlı LPU kapı en iyi yalıtımı

Tek cidarlı LTE kapılar, ilave ısı

sunar. 42 mm kalınlıktaki paneller

yalıtımına ihtiyacı olmayan müstakil

ise kapıya en iyi dengeyi kazandırır

garajlar için hesaplı çözümdür.

ve bu bundan dolayı sessizdir.
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S-çizgili (LPU, LTE), trafik beyaz RAL 9016

M-çizgili (LPU, LTE), trafik beyaz RAL 9016

D-çizgili (LPU), trafik beyaz RAL 9016

T-çizgili (LPU), trafik beyaz RAL 9016

L-çizgili (LPU), trafik beyaz RAL 9016

Kaset (LPU, LTE), trafik beyaz RAL 9016
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L-çizgili (LPU), motif 450, trafik beyaz RAL 9016

L-çizgili (LPU), motif 456, trafik beyaz RAL 9016

L-çizgili (LPU), motif 461 camlı, trafik beyaz RAL 9016
L-çizgili (LPU), motif 451 camsız (resimsiz)

L-çizgili (LPU), motif 457, soldan düzenlenmiş, aynalı görünümlü motif,
trafik beyaz RAL 9016

L-çizgili (LPU), motif 462 camlı, trafik beyaz RAL 9016
L-çizgili (LPU), motif 452 camsız (resimsiz)

L-çizgili (LPU), motif 458, trafik beyaz RAL 9016

L-çizgili (LPU), motif 454, orta motif düzeni, trafik beyaz RAL 9016

L-çizgili (LPU), motif 469 camlı, trafik beyaz RAL 9016
L-çizgili (LPU), motif 459 camsız (resimsiz)

Özel tasarım motifleri
Tasarım öğelerini kişiye özel olarak
kapınıza konumlandırabilir ve kombine
edebilirsiniz. Böylece kendi kapı motifinizi
tasarlayabilirsiniz. Personel kapılı kapılar
da tasarım öğeleri ile teslim edilebilir.
Hörmann bayiniz sizi seve seve
bilgilendirecektir.

L-çizgili (LPU), motif 481 camlı, trafik beyaz RAL 9016
L-çizgili (LPU), motif 471 camsız (resimsiz)
■ YENİ

Paslanmaz çelik ve plastik camlı dizayn elemantleri

İnlay ile özel vurgular
T-çizgili (LPU) motif 501 paslanmaz çelik, ahşap görünümlü aralıksız
süsleme uygulamaları (bakınız resim) veya dilediğiniz RAL renginde ■ YENİ,
trafik beyaz RAL 9016

T-çizgili (LPU) motif 500 paslanmaz çelik, ahşap görünümlü bölünmüş
süsleme uygulamaları (bknz. resim), trafik beyaz RAL 9016

T çizgili kapılar için iki işleme modeli
alabilirsiniz: kesintisiz işlemeler tüm kapı
genişliği boyunca uzanır, bölünmüş, her
biri 435 mm genişlikteki işlemeler,
kapının sol ve sağ kenarına
konumlandırılır. İşlemeleri paslanmaz
çelik veya ahşap görünümünde, yanı sıra
isteğe bağlı RAL* olarak teslim ediyoruz.

T-çizgili paslanmaz çelik görünümlü süsleme
uygulamaları ile

T-çizgili ahşap görünümlü uygulamalar

T çizgili işlemeli isteğe bağlı RAL
(şekil RAL 6018'de işlemeyi gösteriyor) ■ YENİ
*

sadece boydan boya işleme şeklinde
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MASİF AHŞAP SEKSİYONEL KAPILARA GENEL BAKIŞ

LTH
Masif ahşap panel garaj kapılar,
ahşap evler veya ahşap elemanları

S-çizgili, kuzey çamı

çok olan binalar ile mükemmel uyum
gösterir.

M-çizgili, kuzey çamı

L-çizgili, kuzey çamı

Kaset, kuzey çamı
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Kişiye özel tasarım
Model 401, kuzey çamı

Model 402, kuzey çamı

Ahşap kapınızı kendiniz
tasarlayın: Örnek olarak basit bir
çizim bizim için yeterli, bilgisayar
destekli freze ile özel kapınızı
üretebiliyoruz.

Vurgulamak

Model 403, kuzey çamı

Model 403, doğal taş ile, kuzey çamı

Model 404, kuzey çamı

Model 404, doğal taş ile, kuzey çamı

3 doğal taş arasında seçiminizi
yapabilirsiniz. 403 ve 404
numaralı tasarımlarda, güzel bir
görünüm için doğal taş
kullanılmıştır. Doğal yapısından
dolayı renk ve desenlerde
farklılıklar olabilir.

Tropikal yeşil

Multicolor kırmızı

Model 405, kuzey çamı

Model 405, opsiyonel kanatlı kapı kızakları
''özel'', kuzey çamı

Balmoral-rosso

21

SAC YÜZEYLERE VE AHŞAP ÇEŞITLERE GENEL BAKIŞ

Sac yüzeyler

Seçim sizin
Garaj kapınızı kendi zevkinize göre
kendiniz tasarlayabilirsiniz. Sac
seksiyonel kapılar evinizin mimarisine
uyum sağlaması için kapılar
4 yüzeylerde sunuılmaktadır. Ya da
doğal görünümlü ahşap veya zarif
metalik efektli 6 Decograin dekoru
arasında da seçiminizi yapabilirsiniz.
Masif ahşap seksiyonel kapılar iki
ahşap tipinde sunulmaktadır ve
8 renk cilazı uygulanmaktadır.
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Ahşap çeşitleri

Woodgrain
Uygun fiyatlı ve testere kesitli otantik ahşap desenli
bu sağlam yüzey üzerinde oluşabilecek küçük çizikler,
yüzeyin deseni sayesinde problemsiz giderilebilir. Bu
yüzey trafik beyaz renginde RAL 9016, 15 öncelikli
renklerde veya tercihe bağlı RAL renginde sunuluyor.

Sandgrain
İnce desenli bu model, modern evlerin hesabını bilen
sahipleri için çok uygun bir seçenek. Trafik beyaz
renginde RAL 9016 ve 3 öncelikli renklerde sunuluyor.

Silkgrain
İpeksi düz Silkgrain yüzey, zarif kapı görünümü
sayesinde modern bir mimari için ilk seçenek. Dış
sacın %50 daha kalın olmasından dolayı paneller daha
güçlü ve kullanım daha yumuşak. Bu yüzey trafik
beyaz renginde RAL 9016, 15 öncelikli renklerde veya
tercihe bağlı RAL renginde sunuluyor.

Micrograin
Bu yüzeydeki işlemeler sayesinde etkileyici ışık ve
gölge efektleri görülür. Trafik beyaz renginde
RAL 9016, 15 öncelikli renklerde veya tercihe bağlı
RAL renginde sunuluyor.

Decograin
UV ışınlarına dayanıklı plastik folyo kaplamalı
Decograin yüzey, seksiyonel kapıya dikkat çekici ve
otantik bir doğal ahşap görünümü ya da antrasitin
zarif metalik görünümünü kazandırıyor. 5 doğal ahşap
dekor veya zarif metalik dekor arasında seçiminizi
yapabilirsiniz.

Kuzey çamı
Kuzey çamı düz lif hatlı, açık renk yumuşak ağaçtan
bir ahşap cinsidir. Budaklar, reçine keseleri, spiral
şekli ve “dallar” sarı-kahverengi, ahşabın doğal
karakteristiklerini yansıtır.

Hemlock
Katran ağacı beyaz-gri açık gri-kahverengi, düz çizgili,
lif yönü kahverengi mineral çizgili ve ağaç kabuğu
cepleri olan kozalaklı bir ahşap cinsidir.
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GENEL BAKIŞ

S-çizgili

M-çizgili

L-çizgili*

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Trafik beyaz RAL 9016
3 standart renk

Trafik beyaz RAL 9016
3 standart renk

LPU çift cidarlı sac
seksiyonel kapılar
Woodgrain

Sandgrain

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Micrograin

Silkgrain*

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Decograin

6 dekor

6 dekor

6000 (7000***) mm
3000 (5000***) mm

6000 (7000***) mm
3000 (5000***) mm

6000 (7000***) mm
3000 (5000***) mm

Woodgrain

Trafik beyaz RAL 9016

Trafik beyaz RAL 9016

Genişlik maks.
Yükseklik maks.

5000 mm
3000 mm

3000 mm
3000 mm

Kuzey çamı

8 ahşap cilası

8 ahşap cilası

8 ahşap cilası

Hemlock

8 ahşap cilası

8 ahşap cilası

8 ahşap cilası

Genişlik maks.
Yükseklik maks.

5000 mm
3000 mm

5000 mm
3000 mm

5000 mm
3000 mm

Genişlik maks.
Yükseklik maks.

LTE tek cidarlı sac
seksiyonel kapılar

LTH masif ahşap
seksiyonel kapılar

* tasarım öğelerine sahip L çizgi Decograin yüzey olarak teslim edilmez
** Titan Metallic CH 703 değil,
*** seksiyonel kapı SPU F42 Plus olarak teslim edilir (diğer bilgiler için bkz. sayfa 70 / 71)
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D-çizgili

T-çizgili

Kaset

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri

Trafik beyaz RAL 9016
15 standart renk
tercihe bağlı RAL renkleri
5 dekor**

6000 mm
3000 mm

6000 mm
3000 mm

5500 mm
3000 mm

Trafik beyaz RAL 9016

3000 mm
3000 mm

8 ahşap cilası

8 ahşap cilası

5000 mm
3000 mm

Lütfen dikkat ediniz:
Ayrıntılı ölçü alanları için bkz. sayfa 74.
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S-ÇİZGİLİ

▲ ▲ S-çizgili Woodgrain antrasit grisi RAL 7016; Hörmann alüminyum ev kapıları
ThermoSafe, motif 860 antrasit grisi RAL 7016
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▼ ▼S-çizgili Woodgrain trafik beyazı RAL 9016 eş
görünümlü yan kapı ile

▲ ▲S-çizgili masif ahşap paneller ile, Hemlock
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M-ÇİZGİLİ

▶ ▶ M-çizgili Silkgrain trafik
beyaz renginde, RAL 9016
lentoda LED ışık çıtası ilez
ve ışık kolonları SLS
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▲ M-çizgili Decograin Rosewood; Hörmann alüminyum ev kapıları ThermoSafe
motif 845 pencere grisi RAL 7040

◀ M çizgi Decograin Titan Metallic CH 703, endüstriyel seksiyonel kapı
SPU F42 Plus olarak, 7000 mm genişliğe kadar garajlar için (diğer bilgiler için
bkz. sayfa 70 / 71)
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L-ÇİZGİLİ

▲ ▲L çizgi Decograin Titan Metallic CH 703 yüzeyle, endüstriyel seksiyonel
kapı SPU F42 Plus olarak, 7000 mm genişliğe kadar garajlar için (diğer
bilgiler için bkz. sayfa 70 / 71)

▶ ▶L çizgi Decograin Winchester Oak eş görünümlü yan kapıyla
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▼ L-çizgili dizayn motif 457 Silkgrain trafik beyaz RAL 9016;
Hörmann alüminyum ev kapıları ThermoSafe motif 188
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D - Ç İ Z G İ / T- Ç I Z G I

▲ ▲ D-çizgili Silkgrain pencere grisi RAL 7040
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▼ T-çizgili motif 501 Silkgrain antrasit grisi RAL 7016 paslanmaz çelik görünümlü aralıksız süslemeler ile

▲ T-çizgili motif 501 Silkgrain taş grisi RAL 7030 ahşap görünümlü aralıksız süslemeler ile
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KASET

▲ Kaset Decograin Golden Oak
▶ Kaset Woodgrain antrasit grisi
RAL 7016
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◀◀Woodgrain trafik beyaz RAL 9016 kaset
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Ö Z E L K A P I TA S A R I M I İ Ç İ N A L R F 4 2

Özel cephe tasarımı
Montaj mekânında uygulanan eşgörünümlü
kaplamalar sayesinde seksiyonel kapınızı ahşap,
metal, keramik, plastik veya diğer yapı malzemeleri
ile özel tasarlayabilirsiniz. Böylece garaj kapısını
evinizin genel görünümüne entegre edebilirsiniz.
Cephe kaplaması için kapı temelini PU sandviç
dolgusu ve alüminyum çerçeve konstrüksiyonu ile
Hörmann seksiyonel sanayi kapısı ALR F 42
oluşturmaktadır. Bu konuyu bir Hörmann bayisine
danışabilirsiniz.

▶ ▶Seksiyonel kapı ALR F 42, montaj noktasında
kaplama ile
▼ ▼Seksiyonel kapı ALR F 42, montaj noktasında
kaplama ile
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◀◀Seksiyonel kapı ALR F42 Vitraplan

ALR F42 Vitraplan
Hizalı cam düzeni kapıya özel ve zarif
bir vurgu katmakta. Çerçeve profil
gözükmüyor – artık hiçbir şey genel
görünümü kapatmayacak! Nefes kesen
ayna etkisi ve görüş karışımı bu kapıyı
özel kılmakta.
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Ö Z E L TA S A R I M L I M A S I F A H Ş A P K A P I L A R

▶▶Kapı motifi 405, montaj mekânında beyaz
cilalı, kanat kapı kızakları ve süs tutamaklar ile
▼▼Kuzey çamı kapı model 403, tropikal yeşil
doğal taş ile

◀◀ Kapı modeli 402 kuzey çamı,
eşgörünümlü yan kapı ile
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Kişiye özel tasarım
Ahşap kapınızı tasarlayınız, örneğin kendi isminizin başharfleri, ev
numaranızla veya sevdiğiniz motifler ile. Numune için basit bir çizim
yeterli ve özel garaj kapınız hazır. Eşsiz ve kendinden söz ettiren.
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R E N K TA S A R I M I

Renk seçenekleri
Hörmann'da tüm mimariler için uyumlu
seksiyonel garaj kapısını mutlaka
bulabilirsiniz. Sac seksiyonel kapılar 15 eşit
fiyatlı öncelikli renklerde, yaklaşık 200 RAL
renkleri ve 6 Decograin dekorlarda
sunulmaktadır. Kapılarımızın yüzeyleri
paslanmaya karşı tam korumalıdır. Sıcak
galvaniz malzeme ve üstün nitelikli çift
taraflı polyester astar, yağmurdan oluşan
izleri önlüyor. Masif ahşap kapılarımız
2 ahşap tipinde ve 8 renkli cila ile
sunulmaktadır.
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R E N K TA S A R I M I

Standart renk

Boya güzelleştirir
ve koruma sağlar
15 standart renk

Çift cidarlı LPU seksiyonel kapılar ve
yan kapılar standart olarak trafik beyaz
renginde sunuluyor, RAL 9016.
Ayrıca uygun fiyatlı 15 öncelikli renkte
ve yaklaşık 200 RAL* renginde de
sunuluyor. Sandgrain yüzeyde
3 öncelikli renk** arasından
seçiminizi yapabilirsiniz.
Tek cidarlı LTE kapılar sadece trafik
beyaz renginde sunuluyor.

Lütfen dikkat ediniz:
Seksiyonel garaj kapıların iç tarafları genelde kirli beyaz, RAL 9002
rengindedir.
Panel fonksiyonelliğinin olumsuz etkilenmemesi için, güneş altında kalan
çift cidarlı çelik kapılar için koyu renkler tavsiye edilmemektedir.
Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.
Resimlerde gösterilen renkler ve yüzeyler, baskı tekniğinden kaynaklanan
sebeplerden dolayı bağlayıcı değildir. Bu konuda
Hörmann bayilerine danışabilirsiniz.
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* RAL Classic renkler, inci efekti, fosfor ve metalik renkler hariç
** Sandgrain yüzey için öncelikli renkler

RAL 9016

Trafik beyaz

RAL 9007

Gri alüminyum

RAL 9006

Beyaz alüminyum**

RAL 8028

Toprak kahverengisi**

RAL 8003

Balçık kahverengi

RAL 8001

Kahverengi

RAL 7040

Pencere grisi

RAL 7035

Açık gri

RAL 7030

Taş grisi

RAL 7016

Antrasit grisi**

RAL 6009

Çam yeşili

RAL 6005

Yosun yeşili

RAL 5014

Güvercin mavisi

RAL 5011

Çelik mavisi

RAL 3003

Rubin kırmızısı

RAL 1015

Açık fildişi

6 Decograin dekorlar

Doğal görünümlü
ve zarif
Decograin yüzeyi, beş doğal ahşap
desende ve bir antrasit renkli metalik
efektli desen olarak temin edebilirsiniz.
Yüzeydeki damarlar sayesinde gerçek
ahşap görünümüne sahiptir. Çelik
panellerin dış tarafında bulunan, UV
ışınlara dayanıklı plastik folyo
kaplamanın özel yüzey korumasından
dolayı, bu güzel görünüm yıllarca
korunur.

Decograin Golden Oak: orta kahverengi altın sarısı meşe dekoru
Decograin Dark Oak: ceviz ağacı renginde meşe dekoru
Decograin Night Oak: koyu tonlu belirgin meşe dekoru
Decograin Rosewood gül ağacı: maun renginde ahşap dekoru
Decograin Winchester Oak: doğal renginde budaklı meşe dekoru
Titan Metallic CH 703: metalik efektli antrasit
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R E N K TA S A R I M I

Doğal masif ahşap
çeşitleri
Kuzey çamı düz lif hatlı, açık renk
yumuşak ağaçtan bir ahşap cinsidir.
Budaklar, reçine keseleri, spiral şekli ve
“dallar” sarı-kahverengi, ahşabın doğal
karakteristiklerini yansıtır.
Katran ağacı beyaz-gri açık grikahverengi, düz çizgili, lif yönü
kahverengi mineral çizgili ve ağaç
kabuğu cepleri olan kozalaklı bir ahşap
cinsidir.

Lütfen dikkat ediniz:
Ahşaba zarar veren böceklere ve çürümeye karşı koruma amaçlı olarak,
daha üretim aşamasında emprenye edilmiştir. Dış hava koşullarına karşı
koruma ve dış görünümün güzelliğini daima koruması için, monte
edildikten sonra kapıya ahşap vernik sürülmesi gerekmektedir.
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Ahşap cilalardaki ahşap maddelerden dolayı yüzeyde renk farklılıklar
oluşabilir.

2 masif ahşap çeşidi

8 ahşap cilası

Kuzey çamı, emprenyeli
Katran ağacı, emprenyeli
Kireçtaşı beyazı
Çam
Tik
Gül ağacı
Abanoz
Akik grisi
Köknar yeşili
Kuzey kırmızısı
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KILIDI ELLE AÇMAK

Estetik, güvenilir
Garajınızın ikinci girişi yoksa, zarif
görünümlü tutamaklar ile kapıyı acil
açma kilidi ile dıştan açmanız mümkün.

Lütfen dikkat ediniz:
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Tüm renk bilgileri ilgili RAL rengine uygundur.

Kapı kolları
Hörmann tutamakların şekli çağdaş, modern
görünümlüdür. Farklı malzemelerden oluşan zengin
ürün gamı arasından seçiminizi yapabilirsiniz.
Paslanmaz çelik tutamakların görünümü sağlam ve
yüzeyleri pek kolay çizilmez.
Bu kilit ev kilitleme sistemine entegre edilebilir.
Tutamaklı elle kullanılan kapılar dilli kilit
ile
kilitlenmektedir ve hırsızlık engelleyicidirler. Sağlam,
bağımsız geçmeli dil diski yan kasadaki masif pime
geçmektedir.

Acil kilit
Şayet otomatik kapınız için tutamak arzu etmiyorsanız,
ikinci girişe sahip olmayan garajlarda acil kilit açma
kilidini öneriyoruz . Yuvarlak barel (ev kilitleme
sisteminde entegreli değil) garaj kapınızı açar ve acil
durumlarda sorunsuz açılır.
Tutamaklı otomatik seksiyonel kapılarda acil açmayı
kapı tutamağı ile kullanabilirsiniz. Böylece kapı iç
taraftan çelik tel ile açılır.

Siyah plastik
Alüminyum döküm beyaz, RAL 9016
Alüminyum döküm parlak gümüş renkleri
Paslanmaz çelik tıraşlanmış
Alüminyum döküm kahverengi, RAL 8028
Emniyet çubuk kilidi
Yakalama sistemi kilidi
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CAMLAR

Sadece Hörmann’da
Duratec camlar
ÇİZİLMEYE KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK

Aydınlık ve enerji
tasarruflu
Kapı tipine bağlı şeffaf (şekil 2) veya
desenli (sağda) arasında tek veya çift
cam seçiminizi yapabilirsiniz. Şeffaf
plastik camlar Hörmann'dan standart
olarak DURATEC cam ile sunuyor.
Avantajlar:
• • Çizilmeye karşı dayanıklı
• • Daima net görüş
• • Mükemmel ısı yalıtımı

Lütfen dikkat ediniz:
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Teknik kontroldan sonra en alttaki iki panele cam uygulanabilir.

D tip cam*
Alüminyum ışık şeritleri**
Klasik cam S0*
Klasik cam M0*
Klasik cam L0*
Klasik cam S1
Klasik cam S2
Gündoğumu cam S10
Gündoğumu cam S60
V-kaset cam V0

Resimdeki camlar (1 – 8, 10)
2500 mm kapı genişliğindedir.
* Özel cam tasarımı mümkün
** Çıtalar uygulanabilir
Çok sayıda cam olanakları konusunda
Hörmann partneriniz sizi
bilgilendirecektir.

D tip cam

Alüminyum ışık
şeridi

S-çizgili

●

●

M-çizgili

●

L-çizgili

●

D-çizgi

●

●

T-çizgi

●

●

Klasik cam

Sunrise cam

●

●

●

●

●

●

●

●

Motif

Kaset

Cam çerçevesi
Plastik
(tüm renklerde, kapı
renginden farklı olarak da)

Alüminyum
(tüm renklerde, kapı
renginden farklı olarak da)

Plastik
(tüm renklerde, kapı
renginden farklı olarak da)

Plastik
(tüm renklerde, kapı
renginden farklı olarak da)

Tek cam
Şeffaf/desenli

●

●

●

●

Orta cam
Şeffaf/desenli

●

●

●

●

Model

Cam
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EŞİKSİZ PERSONEL KAPISI

Sadece Hörmann’da

Garaja rahat ulaşım
Garaj kapısın içindeki personel kapı
sayesinde garajdaki bahçe aletlere,
bisikletmere veya el arabalara rahat ve hızlı
ulaşabilirsiniz. Sadece Hörmann’da personel
kapısının paslanmaz alt eşiğin ortası sadece
10 mm ve kenarları sadece 5 mm
yüksekliktedir. Böylece daha rahat bir geçiş
sağlanmakta ve düşme riski azaltılmaktadır.
Alüminyum kapı çerçevesi standart olarak
natürel tonda eloksallıdır ve opsiyonlu olarak
kapının renginde sunulur. Üst kapı parçası
tam boy, kapı bölgesi de dâhil lento
contasına sahiptir.

Lütfen dikkat ediniz:
Decograin yüzeyli personel kapılarında, talep üzerine çerçeve dekora uygun renk
tonunda temin edilebilir.
Aynı kapı genişliğine sahip personel kapılı veyra personel kapısız yan yana
konumlanmış kaset kapılar, kaset gölünmesinden dolayı eş görünümlü olmayabilir.
Elle kapatılan personel kapılarında dış kapı kolu tutamağı bulunmamaktadır.
İç taraftan kilitlenir.
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Opsiyonel sunulan öncü fotosel VL 2 ile kapı temas etmeden durmaktadır. Böylece
eşiksiz personel kapısı içinde garaj kapınızın güvenliği yükselmektedir.

Üst kapı kapatıcısı
Personel kapılar standart
olarak açılma sınırlandırı
entegreli ve sabitleyicili kızak
rayı kapı kapatıcısı ile
sunuluyor (üstteki şekil).
Maksimum koruma ve güzel
görünüm için sabitleyiciye
sahip entegreli kapı kapatıcısı
opsiyonlu olarak sunuluyor
(alttaki şekil).

Opsiyonlu çoklu kilitleme
Personel kapısı tam kapı
yüksekliğinde tel pim ile ve
her panel başına düşen bir
kancalı sürgü ile kilitlenmekte.
Avantajı: Daha sağlam ve
hırsızlık engelleyici özelliği
daha etkili.

Sağlam sabitleme
Bu sistem, kapı camının
göçmesini ve kaymasını
engeller.

Örtülü menteşeler
Yekpare kapı görünümü için,
personel kapısının menteşeleri
standart olarak örtülüdür.
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YA N K A P I L A R

Her kapı için eşgörünümlü yan kapı
Garajınızın yanındaki girişleri garaj kapınız ile eşgörünümlü tasarlayınız.
Arzu ederseniz yan kapınızı, seksiyonel kapınızda olduğu gibi çizgi ya
da kaset bölmeli sipariş edebilirsiniz.

Garaj yan kapıları tek/çift kanatlı

Hörmann yan kapılar montaja hazır gömmeli
barel, yuvarlak-saplı kapı kolu takımı, oval
rozetli ve 3 boyutlu ayarlanabilir menteşe ile
temin edilebilir. Kapı kanadı çerçevesi izole
edilmiş ve dış hava koşullarına mukavim
alüminyum profillerden oluşmaktadır
(derinlik 60 mm).

Garaj yan kapısı
Kanat çerçevesi

İnce

Çift kanatlı
Kalın

Kalın, dışa açılır

Alüminyum blok kasa

●

●

Alüminyum köşe kasa

●

–

Kanat çerçevesi ince

●

–

Kanat çerçevesi kalın

●

●

U = 2,7 W/(m²·K)

U = 2,9 W/(m²·K)

Isı yalıtımı
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Tek kanatlı

Diğer bilgileri sayfa 80 / 81'de bulabilirsiniz veya Hörmann
bayisine danışabilirsiniz.

Kapı kolu takımı
Standart kapı kolu, opsiyonel kapı kolu veya
kol tokmak takımı gibi farklı malzeme
varyasyonları arasından seçiminizi
yapabilirsiniz (Görsel: paslanmaz çelik kapı
kolu seti). Hörmann bayiniz sizi seve seve
bilgilendirecektir.

Eş görünüm
Eş görünümlü kapı görünümü için Decograin
yan kapılarda çerçeve, kasa ve kapıyı aynı
yüzeyde temin edebilirsiniz. Panellerin içten
görünümü genelde RAL 9002.

Hırsızlık engelleyici
Profil tipi 2 için opsiyonel sunulan 3'lü
kilitleme dil, sürgü, 2 emniyet kancasına
ve emniyet rozetine sahiptir. 3'lü kilitlemeli
2 kanatlı yan kapı* hırsızlık engelleyici RC 2
donanımı yerine getirmektedir.

Isı yalıtımlı model
TopComfort NT80-2 ısı köprüsüz kapı
kanadı, kasa ve eşik ile sunuluyor.

Çok amaçlı kapı
MZ Thermo
Güçlü ısı yalıtımı için ısı
köprüsüz dış kapı MZ Thermo
doğru seçim.
Isı yalıtım katsayısı 1,2 W/(m²·K).
RC 2 donanımı opsiyonel
sunuluyor (KSI Thermo).

Isı yalıtımı

% 49’e*
kadar
daha iyi

Eviniz için fonksiyonlu kapılar
Isı izolasyonlu çok amaçlı kapı MZ ThermoPlus

Diğer bilgileri Eviniz
İçin Kapılar
broşüründe
bulabilirsiniz.
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YENILEME VE GÜZELLEŞTIRME

Eskisinden yenisi
yapılıyor
Elbette bir gün garaj kapısı yenilenmeli.
Hörmann’da her montaj için uygun çözümü
bulabilirsiniz. Özellikle yenileme için
sunulan hesaplı standart ölçüler ile para
tasarrufu yapabilirsiniz. Hörmann bayiniz
ayrıca tam paketi sunuyor:
• • Kaliteli danışma
• • Yerinde ölçü alma
• • Uygun montaj
• • Demontaj ve çevreye duyarlı imha
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Hörmann danışmanı sizi montaj mekânında da ziyaret edebilir.
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YENILEME VE GÜZELLEŞTIRME

Standart montaj
Seksiyonel kapı açıklığın arkasına monte edilebilir. Dış
gövde sağlam bir montaj garanti etmektedir. Böylece
kapı kasası açıklığın arkasında direkt duvara monte
edilebilir.
İdeal koşullar altında garajın lento kısmında en az
100 mm (motorlu kapılarda min. 115 mm) ve yan
bitişiğinde 90 mm kadar serbest alandan yararlanmak
mümkündür.
Hörmann seksiyonel kapılar, bu montaj için gerekli olan
tüm montaj malzemeleriyle birlikte sunulmaktadır.

Kasanın yandan montajı için özel ankraj
Opsiyonel sunulan universal kullanılabilen özel ankraj
sayesinde, seksiyonel kapının kasası garajın yan
duvarına sabitlenebilir. Açıklıkta değişiklik yapmadan
duvarda düz olmayan yerleri dengelemek mümkündür.
35 mm duvar mesafesine kadar montaj
Eğri ve düz olmayan yan duvara montaj
Taşıyıcı özelliği olmayan cephelere montaj
(sert tuğla veya ısı yalıtımı), min. 90 mm ya da
maks. 125 mm yan bitişiği ile
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Alçak lento için tamamlayıcı lento kaplaması,
açıklığın arkasına standart montaj
Standart lento kaplaması, tüm kapı modelleri için aynı
yüzey ve renk ya da kapının dekorunda sunuluyor ve
görünür şekilde, açıklıkta monte edilebilir.

Tavana büyük boşluklu açıklıkta montaj için
çift cidarlı panel kaplaması
Eşgörünümlü, çift cidarlı lento kaplama tavan ve lento
kaplama arasındaki boşluğu örtmektedir. Tüm yüzeyler
ve renkler ya da dekorlar için temin edilebilir. Teknik
kontrol yapıldıktan sonra cam uygulaması mümkün.
Bu kaplama opsiyonel olarak alüminyum ışık şeridi
olarak da sunuluyor.

Eşgörünümlü lento kaplaması
LPU kapılarda bu lento kaplaması, kaplama ve kapı
kanadı arasındaki görünmez geçiş için en zarif
çözümdür. Kapı kapalıyken üst kapı parçası kaplama ile
eş yüz oluyor. Tüm kapı modellerinde, yüzeylerde ve
renklerde ya da dekorlarda temin edilebilir (kaset talep
üzerine).

Daha fazla bilgiyi montaj bilgileri bölümünde bulabilir veya Hörmann
bayiinize danışabilirsiniz.
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YENILEME VE GÜZELLEŞTIRME

Kapı renginde kasa kaplaması
Hörmann yan kasaları standart olarak beyaz renk
Woodgrain yüzey ile sunuyor. Aynı yüzey ve renk ya da
dekora sahip kapı panel kasa kaplaması, Sandgrain,
Micrograin, Silkgrain veya Decograin yüzey seksiyonel
kapılar ile uyumludur. Micrograin kapılarda kasa
kaplaması düz Silkgrain olarak sunuluyor.
Farklı genişliğe sahip iki seçenek sayesinde yan kasayı
örtmek mümkün.
Açıklığın arkasına montaj için 55 mm geniş kasa
kaplaması, yan bitişiği az olan mekânlar (< 90 mm)
Açıklığın içine montaj için 90 mm geniş kasa
kaplaması, duvar ile aynı hizada

Lento ve yan taraf için lento kaplaması
çerçeve seti
Kapının açıklıkta montajı için, standart veya yenileme
ölçüsü ile monte edilmesi mümkün. Yan duvar ve kapı
kasası arasındaki yarık (maks. 35 mm) lento kaplaması
çerçeve seti
yardımıyla örtülmektedir. Bu set, kapı
panellerin dekoruna ya da yüzey ve renklere uygun
kaplamalar, uç kapaklar ve montaj malzemesinden
oluşmaktadır. Micrograin kapılarda kasa kaplaması düz
Silkgrain olarak sunuluyor.
Standart lento kaplama
kapının görünümüne uygun
yüzey ve renk ya da dekorda sunulmaktadır. Kapı panel
ile aynı yüzey ve renk ya da dekordaki kasa kaplaması
ile yan kasa ilave olarak kaplanmaktadır.
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Kırılmış örme duvar kenarların kapatılması için
yenileme kaplama seti
Lento ve açıklık arasındaki çirkin boşlukları opsiyonel
yenileme üst kaplaması ile örtmek mümkündür. Böylece
örme duvar ve sıva çalışmalarına gerek yoktur.
Set kapsamında 3 adet kaplama (her biri 3 m
uzunlukta) mevcuttur. Micrograin kapılarda yenileme
kaplamaları düz Silkgrain olarak sunuyoruz.

Beton hazır garajlara monte edilen seksiyonel
kapılar için bir çözüm
Beton hazır garajlar için özel genişletilmiş olan lento
kaplaması , açıklığın lento kısmını iyi örtmektedir.
Ön montajlı özel ankrajlara sahip özel kapı kasası ve
kasa kaplamaları
yan duvara veya konik yan
bitişiğine sabitlenmektedir. Geniş kasa kaplaması, kasa
ve açıklık arasındaki boşluğu örmektedir.
Bu kapı model Woodgrain ve Silkgrain yüzeylerde ve
tüm renklerde temin edilebilir.

Set alçak rotor ■ YENI
Eski bir döner kapının sökülmesi ve yeni bir seksiyonel
kapının takılması sırasında çoğu zaman dayanak rayı
külfetli bir şekilde sökülmesi veya zeminin düzeltilmesi
gerekmektedir. Alçak rotor setiyle bu işlere gerek
kalmaz, çünkü seksiyonel kapı dayanak rayının önüne
yataklanır.
Set bir dengeleme profilinden
ve özel kapı
kızaklarından oluşur. Setin kullanımında kızak 25 mm
kısaltılmalıdır. Bu ya istenen ölçüde sipariş edilebilir
veya yapı tarafında kısaltılabilir.

Daha fazla bilgiyi montaj bilgileri bölümünde bulabilir veya Hörmann
bayiinize danışabilirsiniz.
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GARAJ KAPISI MOTORLARI

Güvenilir, emniyetli ve
bakım gerektirmez
Hörmann garaj kapısı motorları Hörmann
seksiyonel kapılar ile tam uyumludur. Bunun
için: rahat kullanım, maksimum konfor ve
yüksek kullanım güvenliği.
Zarif uzaktan kumandamızla kapınızı örneğin
aracınızdan Televizyonunu kumanda
ettiğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. Veya kapınızı
örneğin telsiz kodlama butonu veya parmak
izi okuyucusu gibi sabit kullanım elemanları
ile açabilirsiniz.

Garaj ve bahçe giriş kapısı motorları
YENİ: Kanatlı kapı motoru VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Diğer bilgileri Garaj ve Bahçe Giriş Kapısı
Motorları broşüründe bulabilirsiniz.
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GARAJ KAPISI MOTORLARI

SupraMatic, ilave
fonksiyonlu supra-hızlı
motor

SUPRA KAPI
AÇILMA HIZI

• • 5 butonlu uzaktan kumanda HSE 5 BS
standart
• • Kapı konumun kontrolü
• • Enerji tasarrufu
• • Kolay programlama
• • İki 7'li gösterge
• • Bağımsız kontrol edilebilen halojen
aydınlatma
• • Ayarlanabilir havalandırma boşluğu
• • Otomatik kilit
• • Motor kapağı fırçalanmış alüminyumdan
Standart uzaktan
kumanda HS 5 BS desenli
yüzey siyah

Garaj kapisi motorlari

SupraMatic E

Ahşap ve personel
kapısı içinde kapılar için

Özelliği
Donanım

Fotosel

Gün / saat başına döngü

25 / 10

Çekme ve itme kuvveti

650 N

750 N

Maksimum kuvvet

800 N

1000 N

Açılma hızı maks.
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*

SupraMatic P

50 / 10

22 cm/s

22 cm/s

Maks. kapı genişliği

5500 mm

6000 mm

Maks. kapı alanı

13,75 m²

15 m²

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

ProMatic, Hörmann
Premium kalitesine uygun
fiyatlı giriş

• • 4 butonlu uzaktan kumanda
HSE 4 BS standart
• • Ayarlanabilir havalandırma boşluğu
• • Otomatik kilit

ProMatic Akku,
elektrik bağlantısı
olmayan garajlar için
• • Standart uzaktan kumanda ve
ProMatic'teki gibi fonksiyonlar

standart uzaktan kumanda
HSE 4 BS plastik kapaklı
desenli yüzey

• • Aküyü şarj etmek için opsiyonel
güneş enerji modülü
Garaj kapisi motorlari

ProMatic

Elektrik bağlantısı
olmayan garajlar için

Özelliği

*

ProMatic Akku

Gün / saat başına döngü

12 / 5

5/2

Çekme ve itme kuvveti

600 N

350 N

Maksimum kuvvet

750 N

400 N

Açılma hızı maks.

14 cm/s

13 cm/s

Maks. kapı genişliği

5000 mm

3000 mm

Maks. kapı alanı

11,25 m²

8 m²

Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com

ProMatic Akku güneş
enerji modülü ile
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MOBİL AKSESUAR

Uzaktan kumanda HS 5 BS
4 buton fonksiyonu, konum
kontrol butonu dâhil,
Yüksek parlak yüzeyli siyah
veya beyaz
Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HS 4 BS
4 buton fonksiyonu,
Desenli yüzey
siyah ■ YENI
Uzaktan kumanda HS 1 BS
1 buton fonksiyonu,
Desenli yüzey
siyah ■ YENI
Uzaktan kumanda HSE 1 BS
1 buton fonksiyonu, anahtarlık
için halka dâhil
Desenli yüzey
siyah ■ YENI

Uzaktan kumanda HSE 4 BS
■ YENI
4 buton fonksiyonu, anahtarlık
için halka dâhil
Krom veya plastik kapaklı
desenli yüzey siyah
Uzaktan kumanda HSE 2 BS
2 buton fonksiyonu, anahtarlık
için halka dâhil
Yüksek parlak yüzeyli siyah
veya beyaz
Yeşil, mor, sarı, kırmızı,
turuncu parlak
Gümüş, karbon, koyu
budaklı ahşap dekorları
(görseller soldan sağa)
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Uzaktan kumanda
HSD 2-A BS
Alüminyum görünümünde,
2 buton fonksiyonlu,
anahtarlık olarak da kullanılabilir
Uzaktan HSD 2-C BS
Parlak krom, 2 buton fonksiyonlu,
anahtarlık olarak da kullanılabilir

Uzaktan kumanda
HSP 4 BS
4 buton fonksiyonlu, gönderme
kilidi ile, anahtar halkası ile

Uzaktan Kumanda
Hörmann'da 5 fonksiyona sahip güzel
görünümlü modeller sunulmaktadır. Tüm
kumanda elemanlarda bizim yenilikçi BiSecur
telsiz teknolojisi kullanılmaktadır.

Uzaktan kumanda
HSZ 1 BS
1 buton fonksiyonlu,
aracın çakmağına takılır
Uzaktan kumanda
HSZ 2 BS
2 buton fonksiyonlu, aracın
çakmağına takılır

Uzaktan kumanda HSZ
Homelink sistemler için alternatif: Göze
çarpmayacak şekilde, aracın içine sabit
entegre edilmiştir. Aracın çakmağına takılı
olan HSZ uzaktan kumanda çok konforludur
ve rahatça kullanılabilir.
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SABİT AKSESUAR

Telsiz şifreleme ünitesi
FCT 3 BS
3 fonksiyon için,
aydınlatılmış butonlar ile

Telsiz şifreleme ünitesi
FCT 10 BS
10 fonksiyon için,
aydınlatılmış buton ve
koruma kapağı ile

Telsiz parmak izi
okuyucusu FFL 12 BS
2 fonksiyon ve maksimum
12 parmak izi için

İç buton IT 1b
kapının konforlu kontol edilmesi
için büyük, aydınlatılmış
butonlar (ProMatic ve
SupraMatic için).

İç buton IT 3b
kapının konforlu kontol edilmesi
için büyük, aydınlatılmış
butonlar, motor lambası
kontrolü ve uzaktan
kumandanın kapatılması için iki
ilave buton, örneğin tatile
çıktığınızda (SupraMatic için).

Transponder butonu
TTR 100/TTR 1000
1 fonksiyonlu, 2 anahtar (daha
fazlası talep üzerine) 12, 100 ya
da 1000 anahtara kadar

Anahtar svici
STUP 40/STAP 40
Sıva altı ve sıva üstü modeli,
3 anahtar ile
Kablosuz iç buton
FIT 2 BS
2 fonksiyon veya
2 motor için
Şifreleme ünitesi
CTV 1 / CTV 3
1 ya da 3 fonksiyonlu,
vandalizme karşı korumalı,
çok sağlam
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Fotosel EL 101
Tek yönlü fotosel sistemi, ışık
hattı kesildiğinde kapı anında
durdurulur

Garaj kapısı motorları için
yedek akü HNA
Elektrik kesintileri maksimum
18 saat ve 5 kapı hareketi
köprülemek için yedek
besleme, normal işletimde
şarj gerçekleşir, tüm güncel
Hörmann garaj kapısı
motorları için

LED ışık çıtası
Nötr beyaz ışık lento veya kapı
kanadı alt kenarına monte
edilebilir, LED mesafesi:
125 mm enerji tasarruf sınıfı A

Kablosuz sıva altı verici
iki fonksiyonlu, altı butonlar için,
garaj kapısı görüş alanı olan
binada merkezi kurulum
HSU 2 BS: 55 mm Ø ev elektrik
şebekesi bağlantılı kutular için
FUS 2 BS: 55 mm Ø 1,5 V pil
dahil kutular için

Kablosuz iç buton FIT-1 BS
Rahat kullanım için tek
fonksiyonlu büyük buton ile

Kablosuz iç buton FIT-4 BS
4 buton fonksiyonu

Kablosuz iç buton FIT-5 BS
4 buton fonksiyonu ve konum
kontrol butonu ile

Kablosuz alıcı priz
FES 1 BS
ışığın ve diğer tüketicilerin
açılması ve kapatılması için,
2500 Watt'a kadar
FES 1-1 BS
harici motorların kumandasının
(impuls) yanı sıra ışık ve diğer
tüketicilerin açılması ve
kapatılması için, 2500 Watt'a
kadar
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TEKNIK

Yüksek emniyetli kullanım
konforu
Kullanımdaki güvenlik Hörmann için daima ilk sırada yer
alır. Burada Hörmann yenilikçi çözümlerle standartları
belirlemektedir. Sayısız Hörmann patenti, bunun en güzel
kanıtıdır. Hörmann seksiyonel kapılar, motorsuz veya
motorlu, Avrupa standardı 13241-1’in yüksek güvenlik
taleplerine göre test edilmiş ve belgelendirilmiştir.
Bir seksiyonel kapı bundan daha güvenli olamaz.
Ve bu size ve ailenize günlük hayatta koruma
sağlamaktadır.
Karşılaştırmaya değer!
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Yay-içinde-yay sistemli, çekme yay teknolojisi
Her tarafta bulunan çift yay ve çelik teller sayesinde kapı
kanadı düşmeye karşı korumalıdır. Patentli yay-içinde-yay
sistemi sayesinde, kırılmış olan bir yay yerinden fırlamaz
ve yaralanmalara yol açmaz.
Genişliği 3000 mm ve yüksekliği 2625 mm’ye kadar
seksiyonel kapılarda kaliteli çekme yay tekniği standarttır.

Yay kırılma güvenliği entegreli torsiyon yay
teknolojisi

Hörmann patenti

İki tarafına yerleştirilmiş torsiyon yaylar patentli yay kırılma
emniyetine sahiptir. Olası yay kırılma durumunda, kapının
düşmesi anında engellenir. Büyük kapılar ve personel
kapısı içinde yer alan kapılar veya masif ahşap panelli
kapılar, torsiyon yay teknolojisi ile temin edilebilir.

Emniyetli hareket raylarda güvenli kapı hareketi
Ayarlanabilen, patentli makara, dayanıklı makara tutucu ve
emniyetli hareket rayı sayesinde, kapının raydan çıkması
önlenir. Böylece kapı paneli, çatının altında emniyetli bir
konumda durur.
Hörmann patenti

Dış tarafta, iç tarafta ve menteşelerde parmak
sıkışma emniyeti
Kapı parçaların eşsiz şekilleri sayesinde sıkışma riski yok.
Panelde veya menteşelerde.

Yan kasada el müdahale emniyeti
Hörmann patenti

Hörmann kasalar tam boy kapalıdır. Kapı panel ve kasa
arasında elle müdahale etmek adeta imkânsız!
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TEKNOLOJİ SPU F42 PLUS

Genişlikleri 7000 mm'ye kadar
kapı açıklıklar için
Bilhassa geniş garajlar için SPU F42 Plus endüstriyel
seksiyonel kapı en iyi çözümdür. Kapı motifleri S, M ve L çizgi
için tüm yüzeylerde, dekorlarda ve renklerde bulunur. Özel
montaj ölçülerini endüstriyel seksiyonel kapılar için montaj
verilerinden öğrenebilirsiniz.
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SupraMatic HT motor
6000 mm genişliğin üzerindeki garaj kapıları için
SupraMatic HT motoru ilk seçimdir. Ray kılavuzlu motorun
özelliği, SupraMatic E ile aynı donanım* ve fonksiyonlardır,
örn. yumuşak durdurma ve yumuşak başlatma,
ayarlanabilir havalandırma açıklığı ve otomatik kapı
kilitleme.

Milden montajlı motor WA 300 S4
Garajda kılavuz raylı bir orta motor montajı mümkün
değilse, yanal montaj için WA 300 S4 mil motorunu tavsiye
ederiz. Bu motor ek bir lento gerektirmez. Ayrıca standart
güç sınırlaması, yumuşak başlatma ve yumuşak durdurma,
çok yüksek güvenlik yanı sıra sakin kapı çalışması ile
dikkat çekiyor.

Özel montaj durumları için kızak modelleri
Endüstriyel seksiyonel kapı SPU F42 Plus özel montaj
durumları için çok yönlü kızak modelleri sunar, örn. çatı
doğrultusuna sahip kızak, bunun sayesinde garaj
seksiyonel kapınızı, garajınızın dik çatısına yatık bir şekilde
de yataklayabilirsiniz.

Çatı doğrultusunda kızak HD

Çatı doğrultusunda kızak LD

ÇİZİLMEYE KARŞI YÜKSEK DAYANIKLILIK

Seksiyonel sanayi kapıları
Parcel / ParcelWalk kapı modeli

*

motor lambası hariç

Diğer bilgileri broşürde
bulabilirsiniz: endüstriyel
seksiyonel kapılar
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ÖZELLIKLERI

Olağanüstü
performans özellikleri

Bitişik ev ve garajlar için iyi bir garaj
yalıtımı tavsiye ediyoruz. ThermoFrame
kasa bağlantısı, çift cidarlı Hörmann
seksiyonel garaj kapısının mevcut

Isı yalıtımı

% 15’e*

mükemmel yalıtım özelliğini

kadar
daha iyi

güçlendirmektedir.
Böylece daha çok enerji tasarrufu
yapabilirsiniz.

ThermoFrame ile daha güçlü ısı yalıtımı

Sadece Hörmann’da

Kapı kasasıyla birlikte kolay monte edilen plastik profil
sayesinde, kasa ve örme duvar arasındaki ısı köprüyü
bölerek ısı yalıtımını %15'e* arttırmaktadır. Bunun dışında
ilave olarak her iki tarafta ve üst kısımda yerleştirilmiş
izolasyon lipi, garaj iç mekânında ısı kaybını önlemektedir.
Opsiyonel ThermoFrame kasa bağlantısı, tüm Hörmann
seksiyonel garaj kapıları için temin edilebilir.
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*

Çift cidarlı LPU seksiyonel garaj kapıdaki ölçü: 5000 × 2125 mm

Isı yalıtımı
42 mm kalınlıktaki ısı yalıtımlı sandviç paneller, 50 cm
kalınlığındaki bir tuğla duvar kadar iyi izolasyon sağlar. Bu,
garajınızda da enerji tasarrufu yapabileceğiniz ve nakitten
tasarruf edebileceğiniz anlamına gelir.

Ses geçirimsizlik
LPU panellerin mükemmel ses yalıtımı sayesinde yol
trafiğinin gürültüsü (yakl. 80 dB(A)) oda sesi gürültüsüne
(yakl. 55 dB(A)) düşürülür. Böylece garajınızda sakin
kafayla çalışabilir veya konuklarınızla kutlama
yapabilirsiniz.

Rüzgâr yükü
LPU kapı panelleri, kapınız 120 km/saate kadar rüzgâr
şiddetine, yani kasırga şiddetine denk, dayanabilecek
kadar sağlamdır. Bu sayede garajınız ve içinde bulunan
her şey iyi bir şekilde korunur.

Geçirmezlik
Yağmurlu fırtınalarda da garajınızda iyi bir şekilde
korunursunuz. Kapı kanadı ve kasa arasındaki çevreleyen
contaların yanı sıra paneller arasındaki contalar sayesinde
kapı kapalıyken adeta hiç rüzgâr girmez.

Avrupa standardı 13241-1'e uygun performans özellikleri
Kapı tipi

LTE
Kapı kanadı
Montaj edilmiş garaj kapısı ¹)
LPU
Lamel
Kapı kanadı
Montaj edilmiş garaj kapısı ¹ )
LTH
Kapı kanadı
Montaj edilmiş garaj kapısı ¹ )
1)
2)
3)
4)
5)

Isı yalıtımı

Ses geçirimsizlik

Geçirmezlik

Rüzgâr yükü5)

Hava

Su

R = yaklşk. 20 dB

Sınıf 0 ²)

Sınıf 0 ²)

Sınıf 2

R = yaklşk. 25 dB

Sınıf 3

4)

Sınıf 3 ³)

Sınıf 3

Sınıf 0 ² )

Sınıf 0 ²)

Sınıf 3

U = 6,0 W/(m²·K)
U = 6,5 W/(m²·K)
U = 0,5 W/(m²·K)
U = 0,9 W/(m²·K)
U = 1,4 W/(m²·K)
U = 2,5 W/(m²·K)
U = 3,0 W/(m²·K)

U değerleri monte edilmiş camsız kapılar için geçerlidir, ölçü 5000 × 2125 mm
Havalandırma yarıklı kapılar, talep üzerine sınıf 2 – 3
70 Pa'ya kadar su basıncı
Kaset ve L-çizgili için geçerlidir (S-, M-, D- veya T-çizgili LPU kapılar: sınıf 2)
Daha yüksek rüzgâr yükü talep üzerine
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B O Y U T V E M O N TA J B I L G I L E R I

LPU, LTE kapı tipleri
Ölçü alanı*

Yenileme ölçüleri**
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2205

●

●

2080

●

●

●

1955

●

●

●

6000

5500

5250

2500

5000

●
4750

●

4500

●

4250

1875

4000

●

3750

●

3500

●

●

3250

2000

2375

2080

●

3000

●

2750

2125

2625

2250

●

2495

2370

6180

5680

5430

5180

4930

LZ
4680

4430

4180

3930

3680

3430

3180

2930

2805

2680

2555

2430

Kapı genişliği tablosu (LZ)

Garaj iç ölçüsü (GIM)
*

7000 x 5000 mm'ye kadar ölçüler SPU F42 Plus olarak sunuluyor

**

Decograin yüzeyli kaset modellerde ve masif ahşap kapılarda mümkün değil

GIM

Kızak tipleri ölçü alanı

Yenileme ölçüleri
Z-kızak

min. DE**

N-kızak
LDH

min. DE**

L-kızak
LDH

min. DE**

Z-kızak
LDH ***

min. DE**

3000

3210

3000

3115

2970

2875

3085

2875

2990

2845

2750

2960

2750

2865

2720

2625

2740

2595

2835

2625

2740

2595

2500

2615

2470

2710

2500

2615

2470

2375

2490

2345

2585

2375

2490

2345

2250

2365

2220

2460

2250

2365

2220

2125

2240

2095

2335

2125

2240

2095

2000

2115

1970

2210

2000

2115

1970

1875

1990

1845

2085

1875

1990

1845

2205

2320

2175

2080

2195

2050

1955

2070

1925

El kumandalı

3000

3210

2950

3100

2900

2875

3085

2825

2975

2775

2750

2960

2700

2850

2650

2625

2725

2545

2835

2575

2725

2525

2500

2600

2420

2710

2450

2600

2400

2375

2475

2295

2585

2325

2475

2275

2250

2350

2170

2460

2200

2350

2150

2125

2225

2045

2335

2075

2225

2025

2000

2100

1920

2210

1950

2100

1900

1875

1975

1795

2085

1825

1975

1775

*

N-kızak motorlu ve ThermoFrame ile  + 45 mm
Z- / L-kızak motorlu ve ThermoFrame ile  + 45 mm

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

El kumandalı

**

LDH

Motorlu

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

Motorlu

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

●

2940

●

●

3120

●

2375

2440

2500

2620

●

2315

●

2625

2190

2750

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

●

2875

2250

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

3000

2205

2305

2125

2080

2180

2000

1955

2055

1875

*** Genişliği 3010 mm'den daha büyük kapılarda net geçiş ölçüsü 50 mm küçülüyor.
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● ● = Teslim edilebilir standart ölçüler kapı tipine ve kapı modeline bağlıdır

Ölçüler mm cinsindedir

Kızak tipleri

Açıklama
Yüksek yataklamalı kızak tipleri için lütfen
Hörmann bayisine danışınız.

Z-kızak

LZ
RM

Net kasa ölçüsü
Tablo yüksekliği

DE

Tavan yüksekliği
N-kızak:
motorlu ve ThermoFrame ile  + 45 mm
Z- / L-kızak:
motorlu ve ThermoFrame ile  + 30 mm

LDH

Net geçiş yüksekliği
L-kızak:
Genişliği 3010 mm'den daha büyük
kapılarda net geçiş ölçüsü 50 mm
küçülüyor.

N-kızak

GIM
ET

Garaj iç ölçüsü
Sürme derinliği

Torsiyon yay tekniğine
sahip normal kızak
Genişlik maks. 6000 mm
Yükseklik maks. 3000 mm

Not
Ahşap kapılar Z-kızak ile birlikte sunulmuyor.

Çekme yay tekniğine
sahip çekme yay kızağı
Genişlik maks. 3000 mm
Yükseklik maks. 2625 mm

L-kızak
Torsiyon yay tekniğine sahip
alçak kızak rayı
Genişlik maks. 6000 mm
Yükseklik maks. 3000 mm

H-kızak
Torsiyon yay tekniğine sahip yüksek
yataklamalı hareket ray kızağı
Genişlik maks. 5500 mm
Yükseklik maks. 3000 mm

Daha fazla bilgiyi montaj bilgileri bölümünde
bulabilir veya Hörmann bayiinize danışabilirsiniz.
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L P U , LT E I Ç I N Ö L Ç Ü L E R V E M O N T A J B I L G I L E R I

Yatay kesit

Z-, N-, L-kızak ile montaj

Z-kızak

N-kızak

L-kızak

H-kızak

Motorlar toplam uzunluk (W)

LZ
LZ

Z-kızak

N-kızak

125

Motorlu kapılar
2125 (K)

3200

3200

155

2250 (K)
iç

≥ 90

L-kızak

Kapı yüksekliği maks.

≥ 90

GIM
GIM≥≥LZ
LZ++180
180

3200

2375 (M)

3450

3450

2500 (M)

3450

2625 (L)

4125

3000 (L)

4125

4125

Düşey kesitler

Z-kızak

N-kızak
W

W

ET ≥ RM + 510

ET ≥ RM + 510

RM + 470

RM + 470
1000

RM + 45

iç
RM – 285

RM

155
LDH

RM + 155

RM – 65

iç
RM – 400

Bitmiş
zemin kotu

Bitmiş
zemin kotu

L-kızak

H-kızak
W

W

ET ≥ RM + 750

ET

RM + 670

DH

RM + 550

DM

1000

490

76

LH – 358

LH

iç

240
RM = LDH

Bitmiş
zemin kotu

DE

RM – 65

RM – 400

LDH

155

LH + 97

570

iç
RM

DE ≥ RM + 115

≥ 220*

U

Bitmiş
zemin kotu

Ölçüler mm cinsindedir

* ThermoFrame da ≥ 255

LDH

155

DE ≥ RM + 210

490

490

RM

DE ≥ RM + 115

1000

Eşgörünümlü kaplama ile montaj

Motorlar toplam uzunluk (W)

BZ kızak

Açıklama

BL-kızak

Motorlu kapılar

Kapı yüksekliği maks.

2125 (K)

3272

3272

2375 (M)

3522

3522

2625 (L)

4197

3000 (L)

4197

Motor rayları
Kısa ray
Orta ray
Uzun ray

Z
N
L
H
BZ
BL

Kızak tipleri
Çekme yaylı kızak
Normal kızak
Alçak kızak rayı
Yüksek yataklamalı hareket ray kızağı*
Eşgörünümlü kaplamalı çekme yay kızağı
Eşgörünümlü kaplamalı alçak kızak rayı

LZ
RM
RAM

Düşey kesitler
BZ kızak

K
M
L

BL-kızak

lento hariç

W
LF

Tavan yüksekliği
N-kızak:
El kumandalı ≥ RM + 210 mm
motorlu ≥ RM + 210 mm
motorlu ve ThermoFrame ≥ RM + 255 mm
Z- / L-kızak:
El kumandalı ≥ RM + 100 mm
motorlu ≥ RM + 115 mm
motorlu ve ThermoFrame ≥ RM + 145 mm

LDH

Net geçiş yüksekliği
N-kızak:
El kumandalı = RM – 50 mm
motorlu = RM
Z- / BZ-kızak:
El kumandalı= RM – 80 mm
motorlu= RM – 30 mm
L- / BL-kızak:
El kumandalı = RM – 100 mm
motorlu (LZ < 3000) = RM – 30 mm
motorlu (LZ > 3000) = RM – 80 mm

GIM
ET
TB
BH
LH
DM
DH

Garaj iç ölçüsü
Sürme derinliği
Kapı kanadı
Lento kaplaması yüksekliği
Arka hareket ray yüksekliği
Orta tavan askısı
Arka tavan askısı

10

DE

BH
BH
RAM
LF

RM
RM

TB
TB

Bitmiş
zemin kotu

BZ kızak

BL-kızak

lento dahil

RAM
LF

maks. 600

95

BH

*

Güneşe dönük koyu renkli kapılarda motor 40 mm
yükseğe monte edilmelidir.

Not
Seksiyonel kapı montajından önce kapı açıklığı ve
zemin çalışmalarının tamamlanmış olması gerekmektedir.
Garaj kapı montajı için serbest alanda besleme hatları,
kalorifer türbinler vs. olmamalıdır.

DE

RM
RM

TB
TB

Sipariş ölçüleri
Net kasa ölçüsü
Tablo yüksekliği
Kasa dış ölçüsü (hemyüz kaplamada)
min. = RM + 240 mm
maks. = RM + 600 mm (kapının kapı parçası
yüksekliği)
Motor toplam uzunluk
Net bitmiş ölçü

Bitmiş
zemin
kotu
OFF

Ölçüler mm cinsindedir

Daha fazla bilgiyi montaj bilgileri bölümünde
bulabilir veya Hörmann bayiinize danışabilirsiniz.
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P E R S O N E L K A P I L I K A P I L A R I Ç I N Ö L Ç Ü L E R V E M O N TA J B I L G I L E R I

Çizgili personel kapılı kapılar

Çizgi personel kapılar

Ölçü alanı

Net geçiş yüksekliği
Camsız
Camlı

3000

1955

1955

831

1871

1871

799

2155

2155

906

2055

2055

868

2500

1955

1955

831

2375

1855

1855

793

2250

2123

2203

924

2205

2075

2155

906

2125

1999

2079

877

2080

1955

2035

861

2000

1875

1955

831

1955

1827

1907

813

1875

1747

1827

782

2875

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2750
○

○

4000

○

3750

○

3500

○

3250

○

3000

○

2750

○

2500

○

2375

2625

2250

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

Kapı kol yüksekliği
bitmiş zemin kotundan
itibaren

Kapı genişliği tablosu (LZ)

Kasetli personel kapıları

Kasetli personel kapıları

Ölçü alanı

Net geçiş yüksekliği

Kapı yüksekliği tablosu (RM)

3000

Kapı kol yüksekliği
bitmiş zemin kotundan
itibaren

1955

831

2875

□

□

□

□

□

□

□

□

1871

799

2750

□

□

□

□

□

□

□

□

2155

906

2625

□

□

□

□

□

□

□

□

2055

868

2500

1955

831

2375

1855

793

2250

2203

924

2155

906

2079

877

2035

861

1955

831

1907

813

1827

782

2205

□

□

□

□

□

□

□

□

2125
2080

□

□

□

□

□

□

□

□

2000
1955

□

□

□

□

□

□

□

□

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

1875

Kapı genişliği tablosu (LZ)
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○ ○ = Decograin, Micrograin, Sandgrain ve Silkgrain'de uygulanamaz
□ □ = Decograin'de uygulanamaz

Ölçüler mm cinsindedir

Yatay kesit

Açıklama

N-kızak

L-kızak

N
L

Kızak tipleri
Normal kızak
Alçak kızak rayı

LZ
RM
W

Sipariş ölçüleri
Net kasa ölçüsü
Tablo yüksekliği
Motor toplam uzunluk

175

LZ
LZ

iç Innen

≥ 90

GIM
GIM≥ ≥LZ
LZ++180
180

DE

≥ 90

Düşey kesitler

N-kızak:
El kumandalı= RM – 160 mm
motorlu= RM – 100 mm
L-kızak:
El kumandalı= RM – 160 mm
motorlu= RM – 160 mm

N-kızak

W
ET ≥ RM + 510
RM + 470
1000

GIM
ET

iç
RM + 30

RM – 285

RM

LDH

RM + 155

DE ≥ RM + 235

490
175

Tavan yüksekliği
N-kızak:
El kumandalı ≥ RM + 220 mm
motorlu ≥ RM + 235 mm
motorlu ve ThermoFrame ≥ RM + 255 mm
L-kızak:
El kumandalı ≥ RM + 125 mm
motorlu ≥ RM + 125 mm
motorlu ve ThermoFrame ≥ RM + 145 mm

Garaj iç ölçüsü
Sürme derinliği
ThermoFrame'lı montaj
ThermoFrame'lı montaj
LDB = LZ – 12 mm
ThermoFrame ve kasa kaplamalı montaj
LDB = LZ – 15 mm
ThermoFrame ve motorlu montaj
N-kızak + 20 mm
L-kızak + 20 mm

Not
Açıklık yüksekliği kapının sipariş ölçüsünden (RM)
küçük olmamalıdır, aksi halde personel kapısı
açılmaz.

Bitmiş
zemin kotu

L-kızak

W
ET ≥ RM + 750
RM + 670
RM + 550

iç

RM – 80

175
RM – 400

LDH

490

RM

DE ≥ RM + 125

1000

Bitmiş
zemin kotu

Ölçüler mm cinsindedir

Daha fazla bilgiyi montaj bilgileri bölümünde
bulabilir veya Hörmann bayiinize danışabilirsiniz.
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YA N K A P I L A R I Ç I N Ö L Ç Ü L E R V E M O N TA J B I L G I L E R I

Yatay kesitler
LDB
LF = LDB

68

68

68

10

68

10

55

55

iç
Innen
RAM
= LF
– 20
RAM
= LF
– 20
LF
LF

Innen iç
RAM =RAM
LF +=136
LF + 136

Alüminyum blok kasalı yan kapı, profil tip 2
Açıklıkta montaj

Alüminyum blok kasalı yan kapı, profil tip 1
Açıklığın arkasına montaj
RAM
= BRB
RAM
= BRB
+ 46+ 46

10

LDB
LDB==RAM
RAM––136
136
164

68

iç
Innen

68

10

Inneniç
= BRB
LDBLDB
= BRB
– 86 – 86
BRB
– 10
BRB
– 10

RAM
==
sipariş
ölçüsü===LF
LF–––20
20
RAM
=Bestellmaß
Bestellmaß
LF
20
RAM
LF
LF

BRB
BRB

Alüminyum köşe kasalı yan kapı, profil tip 3
Dıştan montaj

75

Alüminyum blok kasalı 2 kanatlı yan kapı, profil tip 2
Açıklıkta montaj

75

LF
LF

Inneniç
RAM
RAM==LFLF++150
150

Masif ahşap yan kapı
Açıklığın arkasına montaj

Düşey kesitler

75
Bitmiş zemin kotu

LF = LDH
LF = LDH

RAM
7575
RAM= =LFLF+ +
içInnen

=R
BRH
RARAM
M=B
H++
1818

LDH
LDH==BRH
BRH––48
48

BR H

BBRH
RH ––110
0

içInnen

LF
LF==RAM
RAM+10
+ 10

LDH
==
RAM
– 68
LDH
RAM
– 68

içInnen

RAM
==
sipariş
ölçüsü
RAM
Bestellmaß

120

68

Bitmiş zemin kotu

LDH
LDH==RAM
RAM– –68
68

RAM
ölçüsü
RAM==sipariş
Bestellmaß
içInnen

OFF

Alüminyum blok kasalı yan
kapı, profil tip 2
Açıklığın arkasına montaj
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53

10

60

Alüminyum blok kasalı yan
kapı, profil tip 2
Açıklıkta montaj

Alüminyum köşe kasalı yan
kapı, profil tip 2
Dıştan montaj

Masif ahşap yan kapı
Açıklığın arkasına montaj

OFF

Ölçüler mm cinsindedir

Sac mamul yan kapılar
Sipariş ölçüsü= RAM

Açıklama

Açıklığın net bitmiş ölçüsü

Kapı kolu yüksekliği*
P1

P2

P3

Blok kasa, montaj açıklığın arkasında (sipariş ölçüsü = RAM)
Profil tip 1 (sadece içe açılır) ve profil tip 2
990 × 2058

855 – 875 × 1990 – 2000

955

1050

990 × 2183

855 – 875 × 2115 – 2125

1010

1050

1115 × 2058

980 – 1000 × 1990 – 2000

955

1050

1115 × 2183

980 – 1000 × 2115 – 2125

1010

1050

Blok kasa, montaj açıklığın içinde (sipariş ölçüsü = RAM)
Profil tip 2 (sadece S-, M-, L-, D-, T-çizgili)
855 × 1990

875 × 2000

1050

855 × 2115

875 × 2125

1050

980 × 1990

1000 × 2000

1050

980 × 2115

1000 × 2125

1050

P1
P2
P3

Profil tipi 1 (ince kanat çerçevesi)
Profil tipi 2 (kalın kanat çerçevesi)
Profil tipi 3 (ince kanat çerçevesi)

LDB
LDH
RAM
LF
BRM
BRB
BRH

Net geçiş genişliği
Net geçiş yüksekliği
Kasa dış ölçüsü
Net duvar ölçüsü
Yapı mastar ölçüsü
BRM genişliği
BRM yükseklik

Özel ölçüler
1 kanatlı yan kapılar talep üzerine
2 kanatlı yan kapılar:
1200 – 2500 × 1960 – 2558
*

Özel ölçüler için kapı kolu yüksekliklerini montaj
bilgilerinde bulabilirsiniz.

Köşe kasa, iç montaj (sipariş ölçüsü = BRB x BRM)
Prpfil tip 1 ve profil tip 2 (sadece S-, M-, L-, D-, T-çizgili)

875 × 2000

955

1050

875 × 2125

1010

1050

1000 × 2000

955

1050

1000 × 2125

1010

1050

Köşe kasa, dıştan montaj (sipariş ölçüsü= BRB × BRM)
Prpfil tip 2 (sadece S-, M-, L-, D-, T-çizgili) ve profil tip 3
875 × 2000

1050

955

875 × 2125

1050

1010

1000 × 2000

1050

955

1000 × 2125

1050

1010

Masif ahşap mamul yan kapılar
Sipariş ölçüsü= RAM

Açıklığın net bitmiş ölçüsü

Kapı kolu yüksekliği*

Açıklığın arkasına montaj (sipariş ölçüsü = RAM)
(S-, M-, L-çizgili, kaset)
1005 × 2190

855 – 875 × 2115 – 2125

1050

1130 × 2190

980 – 1000 × 2115 – 2125

1050

Açıklığın arkasına montaj (sipariş ölçüsü = RAM)
(Model 401, 403, 404, 405)
1130 × 2190

Ölçüler mm cinsindedir

980 – 1000 × 2115 – 2125

1050

Daha fazla bilgiyi montaj bilgileri bölümünde
bulabilir veya Hörmann bayiinize danışabilirsiniz.

81

82

Yeni yapılarda
ve yenilemelerde
Hörmann kalitesi
Hörmann’la çok iyi planlama
yapabilirsiniz. Özenli bir şekilde
birbirine uyarlanan çözümler, size
ve her alana yüksek fonksiyonelliğe
sahip mükemmel ürünler sunuyor.

Garaj kapıları ve kapı motorları

• Garaj kapıları
Özel mimariler için tam uyumlu: Ahşap veya sac,
yekpare veya seksiyonel kapılar.
• Kapı motorları
Konforun ve hırsızlık engelleyici emniyetin tadını
Hörmann garaj ve bahçe giriş kapısı motorları
ile çıkartınız. Hörmann kapı motorları ile bu konforu
yaşam alanlarınızda da yaşayabilirsiniz.
• Ev kapıları
Kapsamlı ev kapıları ürün yelpazemizde arzu ettiğiniz
kapı modelini mutlaka bulursunuz.
• Çelik kapılar
Bodrumdan çatıya kadar evinizin tüm bölümleri
için sağlam kapılar.

ThermoPro ev kapısı

• Kasalar
Kapsamlı ürün yelpazemizden yeni yapı, ilave yapı
ve yenileme için seçiminizi yapınız.

Çelik kapılar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Genk NV, Belçika

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Beijing, Çin

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını

GARAJ KAPILARI

tek elden kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en ileri

GARAJ KAPISI MOTORLARI

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf
yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

ENDÜSTRİYEL KAPILAR
YÜKLEME TEKNOLOJİSİ
ÇELİK KAPILAR
KAPI KASALARI

www.hoermann.com

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Çin pazarlarındaki
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