
 Produkty dla budownictwa  
 mieszkaniowego
Bramy garażowe

Napędy

Drzwi zewnętrzne

Drzwi stalowe

 Wszystko od jednego producenta. 
Największego w Europie!



Jakość marki Hörmann
To największe bezpieczeństwo i niezawodność

Własny rozwój produktu
Ciągły wzrost i zmiany wymagań w zakresie funkcjonalności 
i bezpieczeństwa takich elementów, jak bramy i drzwi, 
wymagają stałego poszukiwania coraz nowszych i lepszych 
konstrukcji oraz wyposażenia. Nasi wykwalifikowani 
pracownicy działu rozwoju produktu wykazują  
w tym zakresie wysokie kompetencje.

Produkcja na najwyższym poziomie
Hörmann stawia na najnowocześniejszą produkcję w wysoko 
wyspecjalizowanych zakładach. Sterowana komputerowo 
obróbka gwarantuje precyzję docięcia i perfekcyjny montaż 
wszystkich okuć i elementów funkcyjnych.
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Kompleksowe usługi serwisowe
Firma Hörmann oferuje nie tylko produkty z najwyższej półki, 
lecz także świadczy pierwszej jakości usługi serwisowe 
przed i po dokonaniu zakupu. W tym zakresie do Państwa 
dyspozycji są autoryzowani przedstawiciele firmy Hörmann, 
którzy zapewniają kompetentne i uprzejme doradztwo, 
prawidłowy demontaż oraz utylizację starych bram  
i drzwi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska,  
a następnie perfekcyjny i szybki montaż po starannym 
wykonaniu pomiarów.

Pod kątem przyszłości
Hörmann jest przykładem dla innych. Dlatego od 2013 roku 
firma zamierza pokryć 40 % zapotrzebowania na energię 
elektryczną ze źródeł ekologicznych i ciągle rozwijać  
ten proces. Jednocześnie przedsiębiorstwo ograniczy 
rocznie emisję wielu ton CO² dzięki wdrożeniu inteligentnego 
i certyfikowanego systemu zarządzania energią. Oprócz tego 
firma Hörmann ma w swojej ofercie wyroby dla budownictwa 
realizowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Jako wiodący producent bram, drzwi, ościeżnic i napędów 
w Europie jesteśmy zobowiązani do zachowania najwyższej 
jakości naszych produktów i usług serwisowych.  
W ten sposób ustanawiamy standardy obowiązujące  
na rynkach międzynarodowych.

Wyspecjalizowane zakłady zajmują się rozwojem i produkcją 
stolarki budowlanej, która wyróżnia się wysoką jakością, 
bezpieczeństwem działania i trwałością.

Nasza obecność w najważniejszych regionach 
gospodarczych na świecie umocniła naszą pozycję silnego  
i postępowego partnera w budownictwie mieszkaniowym.

Zaufanie dla największego producenta
Dzięki sprzedaży ponad 20 milionów bram  
i napędów firma Hörmann zajmuje najwyższą pozycję  
na rynku europejskim.
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Bramy garażowe Hörmann
Codziennie większy komfort i bezpieczeństwo



Garażowe bramy segmentowe
Eleganckie automatyczne bramy segmentowe Hörmann otwierają  
się pionowo w górę i zapewniają optymalną ilość wolnego miejsca 
przed garażem i w środku. Bramy segmentowe pasują w każdej 
sytuacji – niezależnie od kształtu otworu garażowego: może  
on być prostokątny albo skośny, zakończony łukiem segmentowym 
lub zaokrąglonym. W ogrzewanych garażach zalecamy montaż 
ocieplanej bramy LPU, zbudowanej z segmentów o grubości 42 mm  
i montowanej z zastosowanej ościeżnicy ThermoFrame, która tworzy 
przegrodę termiczną między bramą a ścianą budynku. Ze względu  
na swoją konstrukcję bramy segmentowe idealnie nadają  
się do modernizowanych budynków.

Bramy uchylne
Klasyczne bramy garażowe produkowane od 1952 roku – 
gwarantują bardzo dobry stosunek ceny do jakości, a szeroki 
wybór wypełnień umożliwia idealne dopasowanie bramy  
do architektury domu.

Garażowa brama rolowana RollMatic
Garażowe bramy rolowane RollMatic zajmują szczególnie mało 
miejsca. Ich specjalna konstrukcja pozwala na pełne 
wykorzystanie przestrzeni pod stropem w garażu. Profile bramy 
RollMatic są wykonane z wysokiej jakości aluminium odpornego 
na korozję i wyposażone standardowo w nowoczesny napęd 
firmy Hörmann. Innowacyjna technika sprężyn naciągowych 
gwarantuje lekką pracę bramy i oszczędza mechanizm napędu. 
Wiele możliwości aranżacji zapewnia dziewięć kolorów i dwie 
atrakcyjne okleiny drewnopodobne Decograin.

Boczne bramy segmentowe
Boczna brama segmentowa firmy Hörmann jest przeznaczona  
do nietypowych sytuacji montażowych – w przeciwieństwie  
do garażowych bram uchylnych, segmentowych czy rolowanych 
ten typ konstrukcji jest otwierany nie w górę, lecz  
na bok. To rozwiązanie ma szczególnie dużą zaletę,  
gdy ze względów architektonicznych (prowadzone instalacje, 
nachylenie dachu) brama nie może chować się bądź  
być mocowana pod stropem lub właściciel chce zachować  
wolne miejsce pod sufitem na przykład do przechowywania  
deski surfingowej.

Odporność garażowych bram 
segmentowych na włamanie 
potwierdzona badaniami TÜV

5



Napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych
Jakość klasy Premium gwarantowana przez specjalistę od bram i napędów



Hörmann BiSecur 
Nowoczesny system sterowania radiowego  
do napędów do bram garażowych i wjazdowych

Napędy do bram garażowych
Napędy Hörmann do bram garażowych gwarantują komfort  
i bezpieczeństwo eksploatacji. Hörmann oferuje innowacyjną 
technologię napędów: szybki SupraMatic, niedrogi ProMatic  
i ProMatic Akku (napęd do garaży bez przyłącza energetycznego).

Komfortowe wyposażenie dodatkowe
Oferta obejmuje bogaty wybór przenośnych i stacjonarnych 
akcesoriów najwyższej jakości, które pasują do wszystkich 
sytuacji montażowych. Od mikronadajników, poprzez sterowniki 
kodowane cyfrowo i czytniki linii papilarnych, po rozwiązania 
specjalne (na przykład akumulator awaryjny). Firma Hörmann 
oferuje spójny i kompatybilny system, w którym wszystkie 
elementy – brama, napęd i sterowniki – są do siebie optymalnie 
dostosowane. Przy pomocy tylko jednego nadajnika obsługują 
Państwo bramę garażową, bramę wjazdową i drzwi zewnętrzne, 
bez konieczności dobierania poszczególnych komponentów  
od różnych producentów.

Nadajnik 
HS 5 BS

Napędy do bram wjazdowych
Oferta napędów Hörmann do bram wjazdowych obejmuje: napęd 
RotaMatic do bram skrzydłowych – utrzymany w smukłej 
stylistyce, RotaMatic Akku – stosowany w przypadku braku 
przyłącza energetycznego oraz podposadzkowy DTU 250 – 
zajmujący mało miejsca i niemal niewidoczny napęd do użytku  
w sektorze budownictwa prywatnego. Ponadto dostępny jest 
także bardzo wydajny napęd DTH 700 stosowany w sektorze 
działalności gospodarczej oraz kompaktowe i niezawodne 
napędy LineaMatic i STA 400 do bram przesuwnych.

Radiowy skaner  
linii papilarnych 
FFL 12 BS

System sterowania radiowego BiSecur
Już nigdy więcej nie musicie się Państwo fatygować, żeby  
na własne oczy sprawdzić, czy brama na pewno jest zamknięta. 
BiSecur – dwukierunkowy system sterowania radiowego  
do napędów do bram garażowych i wjazdowych – sygnalizuje 
poprzez diodę LED na pilocie, czy brama jest zamknięta. Nowe 
nadajniki przekonują nie tylko komfortem obsługi – ich wysokiej 
jakości obudowa utrzymana w eleganckiej błyszczącej stylistyce 
charakteryzuje się ergonomicznym kształtem. 128-bitowy  
kod zabezpieczający zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo  
przed nieupoważnionym dostępem.
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Drzwi zewnętrzne Hörmann
Najlepszy wybór do Państwa domu



Stalowe drzwi zewnętrzne
Stalowe drzwi ThermoPro do domów i wejść bocznych  
są dostępne w szerokim wyborze wzorów. Te niedrogie drzwi 
zewnętrzne są standardowo wyposażone w bezpieczne 
ryglowanie wielopunktowe, ograniczają straty energii dzięki 
bardzo dobrej izolacji termicznej i stanowią niewątpliwie 
atrakcyjną wizytówkę Państwa domu.

Bramy garażowe i drzwi zewnętrzne design
Przeznaczone do nowoczesnej architektury stylowe połączenia 
bram i drzwi oraz elementy wykonane ze stali nierdzewnej  
lub szkła. Wiele wariantów aranżacji oraz zastosowanie stylowych 
elementów sprawia, że te atrakcyjne nowoczesne bramy - 
szczególnie w połączeniu z drzwiami zewnętrznymi - przyciągają 
wzrok i odzwierciedlają wysokie wymagania ich użytkowników.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne
Drzwi firmy Hörmann to najlepszy wybór.
Aluminium jest bardzo trwałym materiałem wysokiej jakości, który 
nie niszczy się i nie wymaga malowania. Nawet po wielu latach 
drzwi zewnętrzne firmy Hörmann wyglądają jak nowe.
Indywidualny wygląd drzwi i odpowiednie właściwości 
termoizolacyjne pozostawiają 3 różne wersje wykonania  
do wyboru: podstawowa TopComfort, zakrywająca skrzydło 
elegancka wersja TopPrestige oraz TopPrestigePlus o wyższej 
izolacyjności cieplnej i wyjątkowym wzornictwie.

Przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2  
wg PN-EN 1627 do drzwi zewnętrznych  
oraz naświetli bocznych i górnych z aluminium

Tylko w firmie Hörmann
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Drzwi Hörmann do Państwa domu
Najwyższa jakość od piwnicy aż po dach
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Drzwi przeciwwłamaniowe
Hörmann oferuje w zależności od wymagań odpowiednie drzwi 
przeciwwłamaniowe: w wersji standardowej z wyposażeniem 
zabezpieczającym w klasie 2, 3 lub 4 i do wyboru płytę drzwiową 
z przegrodą termiczną, stosowaną z racji bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej jako zamknięcie zewnętrzne  
na przykład do piwnic, budynków gospodarczych i garaży.

Drzwi przeciwpożarowe
Najlepszy przykład wysokich kompetencji firmy Hörmann  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, której korzyści warto 
docenić: drzwi stosowane zarówno do kotłowni lub pomieszczeń 
ze zbiornikiem na olej opałowy, jak i do połączenia garażu  
z częścią mieszkalną. Drzwi przeciwpożarowe  
i przeciwwłamaniowe WAT, dostępne w szerokim wyborze  
oklein drewnopodobnych, można optymalnie dopasować  
do drzwi wewnętrznych w domu.

KSI Thermo i MZ Thermo: 
nawet o 30 % lepsze  
właściwości termoizolacyjne

Drzwi wielofunkcyjne
Drzwi wielofunkcyjne muszą przez wiele lat sprostać trudom 
codziennej eksploatacji. Te sprawdzone od ponad czterdziestu  
lat drzwi wielofunkcyjne MZ są ze względu na swoją stabilność, 
wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływ warunków 
zewnętrznych polecane zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków. Oferowana wersja MZ Thermo z przegrodą termiczną 
ma nawet o 30 % lepsze właściwości termoizolacyjne niż zwykłe 
drzwi wielofunkcyjne.

Drzwi wewnętrzne
Wytrzymałe stalowe drzwi wewnętrzne ZK dzięki swoim licznym 
zaletom sprawdzają się we wszystkich pomieszczeniach  
od piwnicy aż po dach, dodatkowym atutem jest ich niska cena. 
Drzwi ZK nie wypaczają się, są odporne na uszkodzenia  
i zabrudzenia, idealnie nadają się do remontowanych 
pomieszczeń, gdyż bogaty wybór kolorów umożliwia  
dowolność aranżacji.
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Bramy i drzwi Hörmann do budynków wielorodzinnych
Ekonomiczne i kompleksowe rozwiązania z możliwością wszechstronnej aranżacji
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Drzwi zewnętrzne z systemem  
skrzynek listowych
Nawet w budynkach wielorodzinnych wejście do domu jest  
jego najlepszą wizytówką. Dlatego firma Hörmann oferuje  
w tym zakresie szereg możliwości indywidualnej aranżacji.  
Drzwi zewnętrzne można dowolnie łączyć z elementami 
bocznymi, naświetlami górnymi i systemem skrzynek listowych.

Drzwi do mieszkań
Drzwi do mieszkań muszą spełnić szereg różnych wymagań:  
nie mogą nadmiernie obciążać budżetu ani w przypadku nowych 
ani remontowanych mieszkań, do tego muszą być wytrzymałe  
i odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Równocześnie 
powinny stawiać opór działaniu ognia i próbom włamania. 
Przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe drzwi WAT spełniają  
te wymagania w klasie El 30 odporności ogniowej i klasie 2  
wg PN EN 1627 odporności na włamanie, a do tego nie różnią  
się wyglądem od drzwi wewnętrznych w mieszkaniu.

Brama ET / ST 500 do garaży zbiorczych
Zakup bramy ET / ST 500 firmy Hörmann do garaży zbiorczych  
to decyzja na całe życie. Wybór związany z bezpieczeństwem, 
trwałością użytkowania i niskimi kosztami konserwacji. Wiele 
wariantów wypełnienia i możliwości indywidualnej aranżacji 
wyglądu bramy przez odbiorcę sprawiają, że bramę  
do garaży zbiorczych można optymalnie wkomponować  
w projektowany lub istniejący wystrój elewacji budynku.

Ościeżnice stalowe
Ościeżnice stalowe firmy Hörmann są szczególnie trwałe  
i wytrzymałe. Powierzchnie ocynkowane ogniowo i zagruntowane 
farbą proszkową można powlekać lakierem na indywidualny 
kolor, co umożliwia ich perfekcyjne dopasowanie  
do zastosowanych drzwi stalowych lub drewnianych. Firma 
Hörmann dostarcza ościeżnice w różnych wersjach wykonania: 
są to ościeżnice kątowe, obejmujące, ościeżnice specjalne, 
jedno- lub dwuczęściowe, nasadzano-skręcane, wyposażone  
w system specjalnych zawiasów i uszczelek, a także inne 
elementy wyposażenia dodatkowego dla podniesienia komfortu  
i bezpieczeństwa użytkowników.
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Z firmą Hörmann zrealizujecie Państwo swoje najlepsze plany
Najwyższej jakości produkty dla budownictwa mieszkaniowego



» Garażowe bramy segmentowe

» Bramy uchylne

» Garażowa brama rolowana RollMatic

» Boczne bramy segmentowe

» Napędy do bram garażowych i wjazdowych

» Aluminiowe drzwi zewnętrzne

» Drzwi zewnętrzne ThermoPro

» Drzwi do Twojego domu

» Systemy bram do garaży zbiorczych

» Bramy ET / ST 500 do garaży zbiorczych

Więcej informacji na ten temat znajdą  
Państwo w naszych aktualnych prospektach:
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej  

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.  

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie  

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji  

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia,  

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,  

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski




