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Mer information om takskjutportar för garage och
andra kvalitetsprodukter från Hörmann finns på:
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Portarna som visas är delvis specialutrustade och motsvarar inte alltid
standardutförandet.
De avbildade färgerna och ytorna kan av trycktekniska skäl avvika något.
Skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, även delvis, endast
med vårt tillstånd. Rätten till ändringar förbehålles.
Foton: Hörmann, K. Ortmeyer
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”Ett gott rykte måste man förtjäna.”
August Hörmann, företagets grundare, 1886–1944

Ett namn, ett löfte
Hörmann är ett märke att lita på
Helt i linje med företagsgrundarens filosofi är Hörmann ett äkta
kvalitetslöfte idag. Företaget har blivit marknadsledande och nummer 1
i Europa, med 75 års erfarenhet i branschen och ca 13 miljoner sålda
portar. Det är viktiga faktorer när man väljer en takskjutport från Hörmann.
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Från en och samma leverantör
med en kompromisslös kvalitet

Made in Germany
Alla port- och maskinerikomponenter utvecklar och tillverkar
Hörmann själva. Våra högt kvalificerade medarbetare arbetar
intensivt med att ta fram nya produkter, ständigt vidareutveckla
dem samt att förbättra detaljerna. På detta sätt erhåller vi
patent och ensamrätter på marknaden. Långtidstester under
verkliga förhållanden ger väl beprövade serieprodukter av
Hörmann-kvalitet.

Certifierad märkeskvalitet
Hörmanns portar och drivmaskinerier är anpassade till
varandra till hundra procent, och för din säkerhet har de
kontrollerats och certifierats av oberoende, erkända institut.
De tillverkas enligt kvalitetssäkringssystemet DIN ISO 9001
och uppfyller alla krav i Europastandard 13241-1. Läs mer
om säkerheten på sidorna 58-59.

Miljömedvetet handlande
Hörmann använder inte bara miljövänliga
metoder vid fyllning av 100 % CFC-fritt
PU-hårdskum, utan även när portarna
målas. Med ett ultramodernt
regenerativt frånlufts-/
rengöringssystem minskas
energiförbrukningen mångfaldigt.

HFCF-fritt

Långtidsgaranti
Tack vare utmärkta tekniska lösningar
och en kompromisslös kvalitetssäkring
får man 10 års garanti på Hörmanns
alla takskjutportar och 5 års garanti
på alla drivmaskinerier.

* D e utförliga garantivillkoren finns på: www.hoermann.com

ÅRS

garanti

5

Öppna dig för alla fördelar
Takskjutportar passar överallt och sparar plats
En takskjutport utmärker sig genom åtskilliga detaljer. Sammanfattningsvis
innebär de många praktiska fördelar varje dag: Man kör ut och in i garaget
bekvämare och har mer utrymme både inne i och framför garaget. Unna dig
denna komfort.

6

En takskjutport från Hörmann
passar alltid och ger dig större
utrymme

Sparar plats
Takskjutportar öppnas vertikalt, vilar under taket och
sparar på så sätt plats. Denna konstruktion ger dig
maximal plats för parkering både i och framför garaget.

Flexibel montering
Öppningens form spelar ingen roll. Den kan
vara rektangulär, sned, segmenterad eller rundad.
En takskjutport från Hörmann passar alltid.

Bredare öppning
Den extra stora bredden gör att du kan köra in och
ut ur garaget mycket bekvämt. Detta är särskilt viktigt
om du har en stor bil, minibuss eller terrängbil.

Heltätt
Permanentelastiska och väderbeständiga tätningar på
takskjutportens alla fyra sidor håller vind och regn ute.
Den väl tilltagna profilslangen på golvtätningen jämnar
samtidigt ut smärre ojämnheter.

I äldre vipportar (vänster bild) medför kanter ofta
millimeterarbete. Den ca 14 cm bredare öppningen
i takskjutportarna gör det bekvämare att parkera även
nya, breda bilar.

Tätt runt om genom väderbeständiga tätningar
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Hörmann Automatic-takskjutportar är testade i Tyskland och certifierade enligt riktlinjerna
för ”Inbrottsförebyggande åtgärder för garageportar”, med undantag för portar med gångdörr
och portar med fönster.

Automatiskt mer komfort
med garageportar och maskinerier från Hörmann
Redan när du för första gången kör in i ett garage i mörker och vid dåligt väder
– utan att behöva stiga ur för att öppna – vet du: Valet för mer komfort och
säkerhet var perfekt. Upplev detta och många andra fördelar, som till exempel
den automatiska portlåsningen, som du endast får hos Hörmann.
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Snabb, underhållsfri
och automatiskt säker

Endast hos Hörmann

Rogivande säkerhet
Objudna gäster har näst intill ingen chans mot Hörmanns
automatiska takskjutportar. Om garageporten är stängd,
hakar uppskjutningsspärren automatiskt i styrskenans anslag.
Porten låses fast omedelbart och skyddas mot att bändas
upp. Denna portlåsning är helt mekanisk och fungerar därför
även utan strömförsörjning, i motsats till konkurrenternas
drivmaskinerier.
Se även en kort film på
www.hoermann.com

Snabbare på plats
Hörmanns portar har en upp till 50 % snabbare
öppningshastighet. Detta, i kombination med
SupraMatic garageportsmaskineri, minskar
olycksrisken på vältrafikerade gator och skonar
samtidigt nerverna. Jämför öppningshastigheten
för SupraMatic med vanliga drivmaskinerier.
Se även en kort film på:
www.hoermann.com

SUPER-SNABB
PORTÖPPNING

Individuell manövreringskomfort
För att man alltid ska kunna använda den automatiska
takskjutporten bekvämt och enkelt, erbjuder Hörmann
ett lämpligt mobilt och stationärt kvalitetstillbehör för
alla monteringssituationer. Det kan vara allt från
mikrofjärrkontroller, kodlås och fingeravtrycksläsare till
speciella lösningar såsom nödbatteri. Se sidorna 56-59.

Den designade fjärrkontrollen HSD 2 utmärker sig genom
sin förstklassiga metallkapsling och sitt exklusiva
utseende. Den har belönats med reddot design award
och blir snabbt till en favorit på nyckelknippan.

Mer information om Hörmann portöppnare för garage och infartsportar finns
i våra specialbroschyrer och på Internet: www.hoermann.com.
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Endast hos Hörmann

Allt bättre för ditt hem
Hörmann är ledande som innovatörer
Med 75 års erfarenhet av porttillverkning har Hörmann ambitionen att
alltid erbjuda bättre produkter. Våra utvecklings- och tillverkningsavdelningar
arbetar med att kontinuerligt optimera portarnas utseende, livslängd och
säkerhet. Dra fördel av denna kompetens. Utnyttja innovationerna som bara
finns hos Hörmann.
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Exakt indelning
Hos Hörmann får du garageportar och sidodörrar enligt dina
önskemål, med jämna profiler och kassettindelningar exakt i linje.
Lamellövergångarna är precisa och jämnt fördelade över hela
porthöjden. Ett bevis på den höga tillverkningskvaliteten för
Hörmanns komponenter.

Harmoniskt helhetsintryck
En ports harmoniska helhetsintryck bygger på många små
detaljer. Till exempel genom sidokarmar, som hos Hörmann
standardmässigt har samma utseende som takskjutportarna
med vit Woodgrain-yta. För målade portar och portar med
Silkgrain- eller Decograin-ytor kan man få passande karmbekläd
nader i portbladets yta och färg som tillval. Det fasta överpartiet
stämmer alltid med portens utseende. Allt passar ihop.

Väderresistent långtidsskydd
Den 4 cm höga karmfoten av plast motstår försprödning och
skyddar porten varaktigt mot eventuell korrosion, till skillnad från
konkurrenternas lösningar även vid konstant fukt. Karmfoten
omsluter karmen helt där det är risk för rost – bara det
är ett effektivt långtidsskydd. Tillsammans med portens
golvtätning bildar karmfoten även ett lyckat avslut rent
visuellt. Läs mer på sidan 63.

Gångdörr med låg tröskel
Gångdörrar är mycket praktiska. Man behöver inte öppna
hela porten för att snabbt komma åt något i garaget, till exempel
trädgårdsredskap, cyklar osv. Och för att man ska slippa att lyfta
cykeln eller skottkärran över dörrtröskeln, har Hörmann även
dörrar med låg tröskel. Hörmanns tröskel i rostfritt stål är extremt
låg, endast 10 mm på mitten och 5 mm på kanterna, vilket
minskar risken att snubbla och gör att hjul lätt rullar över.
Läs mer på sidorna 52-53.

Mycket reptåliga
DURATEC-plastfönstren i Hörmanns takskjutportar är mycket
reptåliga och behåller sin goda genomsikt efter många
rengöringar och hårda påfrestningar.
Se sidorna 46-47.

UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET
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Dags att modernisera?
Standardstorlekar är den idealiska lösningen
Många byggnader imponerar med sin gammaldags charm.
Moderna garageportar imponerar med komfort, säkerhet och
ett stiligt utseende. Förr eller senare måste man modernisera
garageporten. Den bästa partnern är då: Hörmann – med de
passande standardstorlekarna, speciellt för modernisering.
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Välj Hörmann vid portbyte
och få del av alla fördelar

Ren demontering och montering på samma dag
En Hörmann takskjutport monteras snabbt tack vare
den monteringsvänliga konstruktionen.

Modernisera med prisvärda,
snabbt tillgängliga
standardstorlekar
Hörmanns portar finns i många standardstorlekar,
exakt anpassade till de gamla vipportarna. Tack vare
standardstorlekarna sparar man pengar och får en
ny automatisk skjutport mycket snabbare. Våra
moderniseringsstorlekar kan beställas direkt från lager.
Om ingen av våra standardstorlekar skulle passa,
kan vi naturligtvis leverera valfri specialstorlek till
ett förmånligt pris.

Specialfästen underlättar
monteringen
Specialfästena är den perfekta lösningen i problema
tiska inbyggnadssituationer. Den flexibla konstruktionen
utjämnar t ex befintliga ojämnheter i väggarna och
underlättar inbyggnaden av porten. Genom att porten
monteras på sidan minskar risken för att klinkerplattor
lossnar vid monteringen.

Harmoniskt avslut
med samma utseende
Synliga mellanrum mellan karm och välvning kan
lätt täckas över med karmbeklädnaden (tillval).
Då behövs inte längre några mur- och putsarbeten.
Karmbeklädnaden levereras i samma utförande
som portbladet, i alla färger och ytor.

Individuella
moderniseringslösningar

Från personlig rådgivning, fackmässig demontering och
miljövänlig avfallshantering av den gamla porten till en
måttriktig montering – med din Hörmann servicepartner är
modernisering lättare än vad du tror.

Hörmann har en passande och tilltalande
monteringslösning för varje inbyggnadssituation.
Ytterligare information hittar du i broschyren
”Moderniseringslösningar för takskjutportar” på
www.hoermann.com, eller så kan du kontakta
din Hörmann-återförsäljare.

13

Med port- och dörrkonfiguratorn kan du bekvämt testa många olika utformningar
och produktvarianter i lugn och ro hemma vid datorn. Hörmanns port- och
dörrkonfigurator finns på Internet: www.hoermann.com.

KONFIGURATOR

Smaken är individuell
Det är även takskjutportarna från Hörmann
Vill du ha en port exakt efter dina önskemål? Då är Hörmann rätt
val. Välj i lugn och ro: med eller utan värmeisolering, yta, färg.
Du har alla möjligheter. Naturligtvis får du råd av din Hörmannåterförsäljare: helt individuellt.
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Komfort och utformning – du väljer själv

Tre paneltjocklekar, samma kvalitet

Väderbeständigt långtidsskydd genom varm
förzinkat, högkvalitativt polyestergrundat material.

Hörmanns takskjutportar i stål finns i tre paneltjocklekar,
anpassade till dina individuella behov.
Oisolerade LTE-portar är den mest gynnsamma varianten,
idealiska för fristående garage som inte kräver värmeisolering.
Isolerade EPU-portar med sin goda värmeisolering är
lösningen till vidbyggda eller fristående uppvärmda garage.
Isolerade LPU-portar ger den bästa isoleringen.
De rekommenderas när man till exempel även använder
garaget som hobbyrum eller vill sänka energikostnaderna.
Dessutom är de 42 mm tjocka lamellerna stabilare och ger
en bekvämt tyst gång.

LTE 40
oisolerad

EPU 40
isolerad
42/20 mm tjock

LPU 40
isolerad
42 mm tjock

Tre snygga ytor i många färger
Välj mellan tre snygga och väderbeständiga ytor för stålportar:
Woodgrain, Silkgrain® eller Micrograin®.
Ytorna är optimalt rostskyddade. Regnet rinner av utan att
lämna några spår. Även vädertåliga och motståndskraftiga
mot missfärgningar.
Hörmanns takskjutportar och sidodörrar i stål med
Woodgrain-, Silkgrain- och Micrograin-yta finns
som standard i mycket prisvärt trafikvitt,
i 15 standardfärger till samma pris och
i ca 200 RAL-färger.

Sex dekorytor för en harmonisk port

Woodgrain

Silkgrain

Micrograin

Light Oak

Dark Oak

Rosewood

Golden Oak

Night Oak

Titan Metallic

Decograin-ytan finns i fem trädekor-varianter: Light Oak,
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak och Rosewood samt i den
vackra Titan Metallic. Denna dekoryta i mörk antracit passar
perfekt till Hörmanns entrédörrar i färgen CH 703.
Insidan av porten är gråvit (RAL 9002).
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Tidlös design
Den smala profileringen
Den smala, vågräta S-profilen är en klassiker bland garageportarna.
Hörmanns S-profil är av toppkvalitet Ett synligt bevis på detta är den
absolut symmetriska profileringen. Till skillnad från konkurrenternas
portar är profilavståndet alltid detsamma i Hörmanns portar.
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Stålportar, oisolerade och isolerade

LTE 40
LPU 40

LTE 40
oisolerad

LPU 40 takskjutportar för garage med profilmotiv finns i utökade
standardbredder upp till 6500 mm och maxhöjd 2250 mm.

S-profil

LPU 40
isolerad, 42 mm
tjockt portblad

Ytbehandling och portstorlek
(max. bredd och höjd i mm)
Woodgrain
Bredd 5000
Höjd
3000

Woodgrain
Bredd 5500
Höjd
3000

Som LPU 40 XXL upp till max. 6500 mm bredd och
2250 mm höjd, se storlekar och inbyggnadsdata fr o m
sidan 64. Läs mer om vårt stora urval av färger och
ytbehandlingar på sidan 42 och framåt.

Ett homogent, visuellt helhetsintryck tack vare den exakta
kvalitetstillverkningen med knappt märkbara sektionsövergångar.
Då lönar det sig att jämföra!
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Tips

Till många garageportar från Hörmann finns, förutom sidodörrar i samma
utseende, även matchande, högklassiga entrédörrar, till exempel med den
nya ytan Titan Metallic som liknar färgen CH 703 för entrédörrar.

Övertygande med raka linjer
Mellanprofilen
Det finns knappt någon port med så stort urval av porttyper som
M-profilen. Med de klara linjerna passar detta utförande särskilt
bra till modern arkitektur. Med färg och yta efter egen smak
framhäver man sedan effektivt hemmets helhetsintryck.
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Stålportar, oisolerade och isolerade

LTE 40

M-profil

EPU 40/LPU 40

LTE 40
oisolerad

Decograin-ytorna med trädekor förenar
stålportens fördelar med det naturliga
intrycket från en träport.

EPU 40
isolerad, 42/20 mm
tjockt portblad

LPU 40
isolerad, 42 mm
tjockt portblad

Ytbehandling och portstorlek
(max. bredd och höjd i mm)
Woodgrain
Bredd 3000
Höjd
3000

Woodgrain
Bredd 5000
Höjd
3000

Woodgrain
Bredd 5500
Höjd
3000

Silkgrain
Bredd 5000
Höjd
3000

Decograin
Bredd 5500
Höjd
3000

Som LPU 40 XXL upp till max. 6500 mm bredd och 2250 mm höjd, se storlekar
och inbyggnadsdata från sidan 64 och framåt. Läs mer om vårt stora urval av
färger och ytbehandlingar på sidan 42 och framåt.

Med högvärdig ytbehandling blir det enkelt
att rengöra porten. Lite vatten och allt blir
rent och fint igen!

Takskjutport för garage

Sidodörr

Entrédörr motiv 845 TP

Mer information om
Hörmann entrédörrar
finns i katalogen och på
www.hoermann.com.

Linjer i harmoni
Perfekt anpassade till varandra: Takskjutportarna för garage med M- eller L-profil,
sidodörrarna och Hörmanns motiv för entrédörrar. Sådana detaljer är beviset på
äkta och unik Hörmann-kvalitet.

19

Tips

Man kan välja sobert vitt eller något annat
av de många färgalternativen. Den nya Micrograin®-ytan
förstärker elegansen hos L-profilportarna genom
sin fina linjeprofil.

Fulländad elegans
Den stora profileringen
Det speciella portutförandet för det speciella hemmet. Med en överlägsen
elegans framhäver L-profilen den ovanliga arkitekturen. Givetvis med alla
komfort- och säkerhetsfördelar som en Hörmann takskjutport innebär.

20

Isolerade stålportar

LPU 40

LPU 40 med profilmotiv finns även i utökade standardbredder
upp till 6500 mm och maxhöjd 2250 mm.

L-profil

LPU 40
isolerad, 42 mm
tjockt portblad

Ytbehandling och portstorlek
(max. bredd och höjd i mm)
Woodgrain
Bredd 5500
Höjd
3000

Silkgrain
Bredd 5000
Höjd
3000

Micrograin
Bredd 5500
Höjd
3000

Decograin
Titan Metallic
Bredd 5500
Höjd
3000

Som LPU 40 XXL upp till max. 6500 mm bredd och
2250 mm höjd, se storlekar och inbyggnadsdata från
sidan 64 och framåt. Läs mer om vårt stora utbud
av färger och ytbehandlingar på sidan 42 och framåt.

Tydliga linjer och vackrare färger samt ökad komfort och
säkerhet med Hörmann automatiska takskjutportar.

Den nya Micrograin-ytans fina linjeprofil understryker
den moderna arkitekturens elegans.
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Tips

Det är mycket enkelt och mycket billigare att modernisera med Hörmann än du tror.
Hörmann erbjuder nämligen många prisvärda moderniseringsstorlekar för att byta
ut den gamla garageporten. Det sparar både tid och pengar.

Allt är möjligt
Den smala kassetten
Till nästan varje byggnadsstil passar ett kassettutförande. Med S-kassetten
från Hörmann har man många möjligheter att välja yta och färg. På så sätt
hittar man garanterat en port som harmonierar perfekt med stilen på huset.

22

Stålportar, oisolerade och isolerade

LTE 40

S-kassett

EPU 40/LPU 40

LTE 40
oisolerad

Med fönstermotivet Sunrise får din
garageport en personlig prägel. Läs
mer om fönsteralternativen på sidan 46.

EPU 40
isolerad, 42/20 mm
tjockt portblad

LPU 40
isolerad, 42 mm
tjockt portblad

Ytbehandling och portstorlek
(max. bredd och höjd i mm)
Woodgrain
Bredd 3000
Höjd
3000

Woodgrain
Bredd 5000
Höjd
3000

Decograin
Bredd 5000
Höjd
3000

Läs mer om vårt stora urval av färger och ytbehandlingar på sidan 42 och framåt.

Den UV-beständiga Decograin-ytan® på trädekoren som täcker stållamellerna
ger ett naturtroget intryck tack vare den präglade ådringen.
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100% kompatibilitet

Hörmanns drivmaskinerikomfort för din garageport och infartsgrind, allt är
kompatibelt och av samma höga, certifierade kvalitet. Utförlig information
om garageport- och infartsgrindmaskinerier hittar du i specialprospekten.
Kontakta din Hörmann-återförsäljare för närmare information.

Klassisk skönhet
Mellankassetten
Ju bredare porten är, desto större kassett mönster bör man välja.
Speciellt i dubbelgarageportar ser M-kassetten imponerande ut.
Den har en tidlös design och passar mycket väl i både gamla
och nya byggnader.
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Stålportar, oisolerade och isolerade

LTE 40
LPU 40

LTE 40
oisolerad

M-kassett

LPU 40
isolerad, 42 mm
tjockt portblad

Ytbehandling och portstorlek
(max. bredd och höjd i mm)
Woodgrain
Bredd 5000
Höjd
3000

Woodgrain
Bredd 5500
Höjd
3000

Läs mer om vårt stora urval
av färger och ytbehandlingar på sidan 42 och framåt.

Anpassade till husets byggnadsstil:
garageportar och Hörmann entrédörrar.

Alla stålkassett-motiv är perfekt indelade
med helt jämna avstånd mellan kassetterna
och till kanterna. Detta är exklusivitet som
bara finns hos Hörmann.

Endast hos Hörmann
25

Tips

Mycket komfortabel som automatisk port med det suprasnabba
garageportmaskineriet SupraMatic från Hörmann.

Skapa atmosfär
Den stora kassetten
Hörmanns L-kassett gör sig särskilt bra i dubbelgarage.
Det generösa portutförandet ger huset en storstilad charm.
Perfekt när allt harmonierar!
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Isolerade stålportar

LPU 40

Endast hos Hörmann
L-kassett

LPU 40
isolerad, 42 mm
tjockt portblad

Ytbehandling och portstorlek
(max. bredd och höjd i mm)
Woodgrain
Bredd
2250, 2375, 2500, 2625,
4000, 4500, 5000, 5500
Höjd
2000, 2125, 2250

Läs mer om vårt stora urval av färger
och ytbehandlingar på sidan 42 och framåt.

UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET

Med fönstermotivet Sunrise blir den extra breda
L-kassetten ännu mer attraktiv. Läs mer om
fönsteralternativen på sidan 46.

DURATEC-garageportfönster från Hörmann är ytterst
reptåliga och behåller sin goda genomsikt även efter
många rengöringar och hårda påfrestningar.
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Lantlig charm
C-kassetten
Den aktuella ”country house-looken” är mycket omtyckt. Med
c-kassetten får du ett perfekt utseende som passar till denna
charmiga arkitektur. Denna port finns bara hos Hörmann!
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Isolerade stålportar

LPU 40

Endast hos Hörmann
C-kassett

LPU 40
isolerad, 42 mm
tjockt portblad

Ytbehandling och portstorlek
(bredd och höjd i mm)
Woodgrain
Bredd
2500, 2750, 5000, 5500
Höjd
2000, 2125, 2250

Läs mer om vårt stora urval
av färger och ytbehandlingar på sidan 42 och framåt.

Takskjutportarna i stål med den dekorativa c-kassetten
passar till den lantliga stilen.

Prydnadsbeslagen gör att c-kassetten ser ut som en
slagport och passar utmärkt till den populära ”country
house-looken".
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Designportarna levereras naturligtvis med maskineri
Dessa takskjutportar kännetecknas av design och komfort.
Därför levereras de som standard som automatic-port.

Stilfulla port- och dörrkombinationer
Designade stålportar
Designdetaljer av rostfritt stål eller glas är mycket aktuellt i den moderna
arkitekturen. Hörmann erbjuder här högkvalitativa designportar med
attraktivt utseende. Dessutom har Hörmann entrédörrar i samma stil.
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Isolerade stålportar

LPU 40
Design

L-profil

Linjer i harmoni
Hos Hörmann stämmer allt perfekt:
Profilerna i garageporten och entrédörren
ligger i linje med varandra.

LPU 40
isolerad
portblad 42 mm

Ytbehandling och portstorlek
(max. bredd och höjd i mm)
Silkgrain
Bredd 5000
Höjd
3000

Läs mer om vårt stora urval av färger och ytbehandlingar
på sidan 42 och framåt.

Anpassade till husets arkitektur: designad port,
motiv 457 och Hörmanns entrédörr motiv 188 TP.

Med motiv 461, 462, 463 och 469 utvidgar Hörmann
sitt sortiment av attraktiva designportar i stål med
stilfulla glassektioner.

Alla designportar finns i översikten på
sidan 39, de designade entrédörrarna finns
i katalogen Hörmann entrédörrar och på
www.hoermann.com.
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Tips

Med den nya takskjutporten i aluminium smälter
garageporten nästan omärkligt in i helheten.

Helt efter din smak
Takskjutportar för garage ger en exklusiv fasad
Med takskjutporten i aluminium kan man låta den personliga
arkitekturen gå igen överallt. Designkonceptet förenar fasaden
och porten i ett harmoniskt och rent formspråk. Denna
takskjutport uppfyller alla krav, hur höga de än må vara.
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Takskjutporten i aluminium smälter
in överallt

Du har idéerna
– vi har kunskapen
Eftersom den högklassiga takskjutporten i aluminium
är så mångsidig, passar den till alla moderna fasader.
Den kan täckas med trä, metall, keramik, plast eller
något annat fasadmaterial, helt efter din smak och
dina önskemål.
Men även goda idéer kräver planering.
På planeringsstadiet är det mycket som ska utredas
och kontrolleras: brädfodringens tjocklek
(max. 46 mm), vikten per m2, spaltmåttet mellan
elementen (min. 20 mm) och rätt höjd på
portlamellerna. Därför bör alla port –
fasadkombinationer planeras individuellt.
Vi hjälper gärna till!

Stommen för fasaden är Hörmann industritakskjutport ALR 40, en aluminiumram med
panelfyllning. Industriportarna är mycket stabila
och konstruerade för lång och tillförlitlig användning.

När garageporten har byggts in och täckts
är den en del av hela fasaden.

Anmärkning: Portbeslagen bygger på L-beslag
för XXL-takskjutportar. Mer information om beslagen
finns på sidan 67.
Utförliga planeringsunderlag finns på Internet:
www.hoermann.com
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Tips

Ytterligare komfort vid komplettering med garageportöppnare.
För våra träportar rekommenderar vi Hörmann SupraMatic P.

Naturligt charmigt
Träportar
För många är trä ett ”måste”. Detta önskemål kan Hörmann uppfylla:
Träportar i profil- eller kassettutförande framhäver den behagliga
atmosfären i ett naturligt boende. Givetvis med Hörmanns alla komfortoch säkerhetsfördelar.
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Portar med fyllning i massivt trä

LTH 40

Eftersom träportar har en högre egenvikt levereras
de alltid med torsionsfjäderteknik.

V-kassett
S-profil

LTH 40
S-profil

LTH 40
V-kassett

Gran
Gran är ett ljust
barrträdsvirke med
övervägande rak
fiberriktning. Märgkanaler,
enstaka kådfickor, vresträ
och gulbruna kvistar
förekommer naturligt.

Hemlock
Hemlock är ett blekgrått till
ljust gråbrunt barrträdsvirke,
övervägande rätvuxet med
brun ådring och
barkinneslutningar
i fiberriktningen.

Träslag och portstorlekar
(max. bredd och höjd i mm)
Bredd 5000
Höjd
3000

Bredd 5000
Höjd
3000

Bredd 5000
Höjd
3000

Bredd 5000
Höjd
3000

Om du har för avsikt att måla din hemlock-kassettport i ljusa
färger, impregnerar och grundar vi den i vitt före leverans,
utan extra kostnad.

Träet är förbehandlat för skydd mot skadedjur och blåröta.
Porten måste emellertid behandlas med trälasyr för att dess
vackra utseende ska bibehållas.
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Tips

Designa din egen träport. Det räcker med en enkel ritning som förlaga,
sedan tillverkar en datorstyrd fräs din individuella port efter din egen skiss.

Individuell elegans
Designade träportar
Du kan få designade element även om du väljer Hörmanns portar
i massivt trä. Förstklassiga material som till exempel natursten,
beslag med slagportsutseende och dekorhandtag ger en utsökt
atmosfär. Du kan till och med få en matchande sidodörr.
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Portar med fyllning i massivt trä

Natursten ger motiven 403 och 404 samt specialmotiven
(se bilden) en extra accent.

LTH 40

LTH 40
Motiv/Individuellt
Gran

LTH 40
Motiv/Individuellt
Hemlock

Träslag och portstorlekar
(max. bredd och höjd i mm)
Bredd 5000
Höjd
3000

Bredd 5000
Höjd
3000

Samtliga Hörmann designportar i trä hittar du på sidan 38.

Du kan även få en matchande sidodörr till alla portar.
För garage utan en andra ingång rekommenderar vi en
extrautrustning med nödfrikopplingslås, se sidan 49.

Motiv 405
Portbladsbeslag och dekorativa handtag kan beställas
för montering på plats. Välj mellan två utföranden:
Exklusivt beslag (se bild ovan) samt Standardbeslag.
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Översikt över stålmotiv

S-profil

S-kassett

		

M-profil

M-kassett

L-profil

L-kassett

Portblad
LTE, oisolerad
EPU, isolerad 42/20 mm
LPU, isolerad 42
Ytbehandlingar
Woodgrain
Silkgrain
Micrograin
Decograin (trädekorer)
Decograin Titan Metallic

C-kassett

Läs om vårt stora urval av färger för isolerade portar
på sidorna 42-43.

Fönstersektioner
▲ Dessa motivvarianter av designade stålportar är utrustade med
högkvalitativa fönstersektioner med fönsterramar i rostfritt stål.
Se sidan 31 för en detaljerad bild.
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C-kassett, portbladsbeslag för montering
på plats som tillval

Översikt över designade stålmotiv

Motiv 450

Motiv 451, Motiv 461 ▲ (ej på bild)

Entrédörr, motiv 173 TP

Motiv 452, Motiv 462 ▲ (ej på bild)

Motiv 453, Motiv 463 ▲ (ej på bild)

Entrédörr, motiv 170 TP

Motiv 454, Motivplacering i mitten

Motiv 455

Entrédörr, motiv 693 TP

Motiv 456

Motiv 457, placering till vänster, spegelvänt motiv

Entrédörr, motiv 188 TP

Låt dig inspireras.
I specialprospektet
Hörmanns entrédörrar
i aluminium hittar du
många attraktiva
entrédörrmotiv.
Motiv 458

Motivsektionerna i designade stålportar
kan placeras på mitten, till höger eller till vänster.
De kan även spegelvändas.

Motiv 459, Motiv 469 ▲ (ej på bild)
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Översikt över trämotiv
Hörmann-portar i massivt trä kan beställas i följande träslag: nordisk gran (på bild) och hemlock.

S-profil

V-kassett

Motiv 401

Motiv 402

Tropiskt grön

Motiv 403

Motiv 403,
med natursten ”tropiskt grön”
Multifärgad röd

Balmoral-röd

Motiv 404

Motiv 405
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Motiv 404,
med natursten ”Balmoral-röd”

Motiv 405,
slagportsbeslag finns som tillbehör
för montering på plats

Natursten ger motiven 403
och 404 en extra elegans.
Naturliga färg- och
strukturavvikelser
förekommer.
Observera att
ytbehandlingarna av
trycktekniska skäl kan avvika
något från verkligheten.
Kontakta din Hörmannåterförsäljare för ytterligare
information.

Trä i kreativ utformning. Varje port är unik.

Designa din egen port
Använd dina initialer, husnumret, ditt favoritmotiv
eller något annat. Du behöver bara göra en enkel
ritning som mall, och din unika garageport är klar
på nolltid – ett original som kommer att beundras
av många.
Naturligtvis kan du även få en matchande sidodörr
till din port.

En datorstyrd precisionsfräs överför ditt utkast exakt
till portens träpaneler.

Ett exempel på en individuellt fräst port:
Den är modern och neutral och anpassad till husets arkitektur.
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Ytorna är optimalt skyddade mot rost. Varmförzinkade material och en förstklassig
polyestergrundning* på båda sidor gör att regnet rinner av utan att lämna spår.
Det förhindrar miljöpåverkan, som t ex grå ränder, i stor utsträckning.

Din smak avgör
Färger och ytor efter eget önskemål
Oavsett vilken personlig favoritfärg man väljer – klassiskt vit eller en
av de många standardfärgerna – kan man alltid välja mellan tre ytor:
Woodgrain, Silkgrain och Micrograin.
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Woodgrain-yta
På denna robusta yta i trästruktur
med naturligt sågmönster blir
smårepor osynliga.

Trafikvit

Silkgrain-yta
Denna släta yta ser mycket elegant
ut och passar särskilt bra ihop med
modern arkitektur.

Micrograin-yta
Denna yta utmärker sig genom
en präglad profil i slätt stål som
skapar en snygg effekt av ljus
och skugga.

RAL 9016

Standardutförande i prisvärd trafikvit 15 standardfärger till samma pris
Våra isolerade portar och sidodörrar
Oisolerade och isolerade stålportar
finns att beställa i 15 standardfärger,
levereras som standard i vitt.
men kan även beställas fritt bland
ca 200 RAL-färger**

Vit aluminium

RAL 9006

Ljusgrå

RAL 7035

Duvblå

RAL 5014

Jordbrun

RAL 8028

Stengrå

RAL 7030

Stålblå

RAL 5011

Lerbrun

RAL 8003

Antracitgrå

RAL 7016

Safirblå

RAL 5003

Ockrabrun

RAL 8001

Skogsgrön

RAL 6009

Rubinröd

RAL 3003

Fönstergrå

RAL 7040

Mossgrön

RAL 6005

Ljus elfenben

RAL 1015

Vita och färgade portar levereras generellt
med gråvit baksida (RAL 9002).
* Mer information finns i inbyggnadsanvisningen
på www.hoermann.com.

** Gäller inte neon- och metallicfärger eller färger
med pärleffekt. Mörkare färgnyanser bör undvikas
på isolerade stålportar, eftersom stark sol kan
ge upphov till att plåten bucklas och
funktionsdugligheten påverkas.

Observera att färgerna och ytorna av trycktekniska
skäl kan avvika något från verkligheten. Kontakta
din Hörmann-återförsäljare för mer information.
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Den UV-beständiga PVC-folien på utsidan
av portsektionerna ger en naturtrogen trästruktur.
Tack vare det särskilda ytskyddet i Decograin-portar
bibehålls portens vackra utseende under lång tid.

Sex eleganta ytor
Decograin-ytor
Ett detaljtroget, naturligt trämönster eller den stilrena Titan Metallic
i kombination med stålportens alla fördelar: De sex aktuella Decograinytorna gör din port extra elegant.
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Decograin Light Oak
ljus, varm ekdekor

Decograin Dark Oak
valnötsfärgad ekdekor

Decograin Rosewood
mahognyfärgad trädekor

Decograin Golden Oak
mellanbrun, guldgul ekdekor

Decograin Night Oak
mörk, intensiv ekdekor

Decograin Titan Metallic
antracit med metalleffekt

Decograin-stålportarnas insida levereras
i allmänhet i gråvit färgton (RAL 9002).

Observera att färgerna och ytorna av trycktekniska
skäl kan avvika något från verkligheten. Kontakta din
Hörmann-återförsäljare för mer information.
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Kassett-fönster
med klassiska motiv

Endast hos Hörmann

UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET

Klassisk S-kassett (425 × 300 mm)

Pricken över i

S0

Med de högst reptåliga DURATEC-fönstren

S1

Ge din garageport ett unikt utseende med fönster
som anpassats till husets fönster, entrédörr och

S2

övriga arkitektur.
De ytterst reptåliga DURATEC-fönstren i Hörmanns
takskjutportar behåller sin goda genomsikt även efter
många rengöringar och hårda påfrestningar.

Fönstervarianter för
profilmotiv

Exempel på klassiskt kassettfönster
på en 2500 mm bred port.

Klassisk M-kassett (650 × 300 mm)
M0

Fönster typ D
För alla porttyper och sidodörrar
i profilutförande med ytorna
Woodgrain och Decograin.
Fönsterram: Svart eller vit plast,
kan även beställas i samma färg
som porten. Fönster: Beroende
på porttyp som enkel- eller
dubbelrutor i akrylplast, klara eller
med kristallstruktur.
Fri öppning: 602 × 132 mm.

Ljusramper i aluminium

M1

M2

Klassisk L-kassett (1034 × 300 mm)
För alla porttyper och sidodörrar,
i profilutförande med ytorna
Woodgrain och Silkgrain.
Sektionsramar: Enligt DIN 17611,
eloxerade aluminiumprofiler
i naturton E6/C0 (tidigare E6/EV1),
kan beställas i samma färg som
porten. Fönster: Beroende på
porttyp som enkel- eller
dubbelrutor i akrylplast, klara eller
med kristallstruktur. Specialfönster
och sträckmetallgaller som tillval.

* Kassettmått beroende på portens storlek
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Alla avbildade kassettfönster kan
även fås i kombination med M- och
L-profilportar.

L0

L1

L2

Klassisk V-kassett i trä
V0

Kassett-fönster
med attraktiva Sunrise-motiv

Sunrise S-kassett

Kassett-fönster
C-kassettmotiv

Kassettmått 425 × 300 mm

Sunrise C-kassett (1034 × 300 mm)
C10

S10

Bredd 2130 till 2500 mm

Bredd 2500 och 2750 mm

S20

Bredd 2510 till 3500 mm

S30

C-kassetten kan kombineras med olika
fönsteralternativ i Sunrise-utförandet:
C10 för 2500 och 2750 mm portbredd,
C30 (double, 2 × C10) för 5000 och 5500 mm
portbredd, samt med tre klassiska
fönsteralternativ för S-kassetten, S0, S1 och S2,
kassettmått 425 × 300 mm.

Bredd 3510 till 4000 mm

S40
Bilden visar fönstersektion Sunrise i kombination
med C-kassett, på port med 2500 mm bredd.

Bredd 4010 till 4750 mm

S60

Bredd 4760 till 5500 mm

Sunrise M-kassett

Kassettmått 650 × 300 mm
M10

Bredd 2250 till 2970 mm

M20

Bredd 2980 till 3690 mm

M30

Bredd 3700 till 4420 mm

M50

Bredd 4430 till 5140 mm

Sunrise L-kassett

Kassettmått 1034 × 300 mm
L10

Kassett-fönster
Klassiska motiv och Sunrise-motiv
Fönsterram och dekorspröjs: Vit plast som
standard, kan även beställas i samma färg
som porten. Decograin-portar levereras
med fönsterramar i en färgton som matchar
motivet. Fönster: Beroende på porttyp som
enkel- eller dubbelrutor av akrylplast, klara
eller med kristallstruktur.

Bredd 2250 till 3400 mm

L20

Bredd 3410 till 4490 mm

L40

Anmärkning:
De två nedersta portsektionerna
kan inte förses med fönster.

Bredd 4500 till 5500 mm

Följande motiv även i
S 50 (2 × S10) Bredd
M 40 (2 × M10) Bredd
L 30 (2 × L10) Bredd

dubbelt utförande:
4760 till 5500 mm
4430 till 5140 mm
4500 till 5500 mm

Fönstersektioner för designportar,
se sidan 31 för exempel.
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Handtaget ska både se bra ut och vara greppvänligt.

Greppvänlig design
Med säkerhet och komfort i fokus, oavsett manuell manövrering eller portautomatik
Med handtag speciellt utformade av formgivare och säkerhetsexperter kan
du vara säker på att få ett handtag av högre kvalitet än vad någon annan
tillverkare kan erbjuda dig. Välj mellan sju olika utföranden och hitta ett
handtag som passar just din port och husets karaktär. Handtaget beställs
separat och monteras på plats.
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Ett vackert handtag kan vara pricken över i,
välj därför handtag med omsorg

Plast, svart

Aluminiumgjutgods
(liknande RAL 9016)

Med en takskjutport från Hörmann följer ökad
säkerhet och bättre inbrottsskydd, oavsett om
du väljer manuell manövrering eller
portautomatik.

Om garaget saknar en andra ingång, måste
du naturligtvis kunna öppna garageporten
utifrån. Det gäller även portar med
portautomatik i händelse av strömavbrott.
Hörmann erbjuder då två alternativ.
För takskjutportar med portautomatik,
men utan handtag, rekommenderar vi ett
nödfrikopplingslås (se bild ovan) med
rundcylinder (kan inte integreras i husets
övriga låssystem).

Aluminiumgjutgods, nysilver

Aluminiumgjutgods, mässing

Rostfritt stål, borstat

Rostfritt stål, polerat

Låscylindern kan integreras
i husets låssystem.

Du kan också välja ett av de sju handtagen
med tillhörande lås (avbildade till vänster)
som kan integreras i husets låssystem.

Bättre inbrottsskydd med snäpplås
Denna låsning ( se bild ovan) innebär att en
stabil, automatisk snäppbricka griper tag om
en massiv tapp. Detta låser porten och skyddar
mot inbrott.

Aluminiumgjutgods, brunt
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Tips

Den isolerande fyllningen i sidodörrarna
är PU-skumfylld och kan beställas till portar
med ytorna Woodgrain, Silkgrain, Micrograin
eller Decograin.

En viktig detalj
Portens sidodörr
Det ser helt enkelt vackrare ut när hemmets helhetsintryck utstrålar
harmoni. Därför kan man få en matchande sidodörr till varje port från
Hörmann. Den perfekta kompletteringen till Hörmanns takskjutportar.
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För varje port finns en matchande sidodörr

Blockkarm

Hörnkarm

Stålsidodörren finns i tre utföranden.
Variant 1
(smal flygelram) med
blockkarm i aluminium
Beroende på dörrens höjd
varierar dörrhandtagets
höjd mellan 934 och
1268 mm mätt från
referensytan OFF (golvnivå).
Rekommenderas för
montering bakom
öppningen, öppnas inåt.

Variant 2
(bred flygelram) med
blockkarm i aluminium
Konstant höjd för
dörrhandtaget 1050 mm,
mätt från referensytan OFF
(golvnivå). För montering
bakom eller i öppningen,
öppnas inåt eller utåt. Vid
kassettdörr endast
montering bakom
öppningen (inåtgående).

Variant 3
(smal flygelram) med
hörnkarm i aluminium
Beroende på dörrens höjd
varierar dörrhandtagets höjd
mellan 934 och 1268 mm
mätt från referensytan OFF
(golvnivå) för montering
framför öppningen.
Hörnkarmen kan även
beställas med profiltyp 1
och 2 för montering bakom
öppningen.

Sidodörrarnas dörrbladsram och fönsterram består av väderbeständiga
aluminiumprofiler (monteringsdjup 60 mm) och är tätade runt om.
Ytbehandling för ståldörrar
Woodgrain, Silkgrain, Micrograin, Decograin

Träslag
Nordisk gran, hemlock

Handtagsbeslag
I standardutförande med dubbelsidigt
plasthandtag eller med växelbeslag
som tillval. Finns i samma utföranden
som porthandtagen.
Se sidan 49.
Inbrottshämmande trepunktslås
Specialutförande för profiltyp 2 med
säkerhetslås, regel, två låsbultar och
säkerhetsbricka, enl. klass 2
DIN V EN V 1627-1630.
Hörmann sidodörrar levereras
monteringsklara med profilcylinderlås,
beslag med runt dörrhandtag och
ovala täckbrickor. Varianterna med
blockkarm levereras dessutom med
3-dimensionellt justerbara gångjärn.

Vid Decograin-sidodörrar med blockkarm eller hörnkarm levereras ramen,
karmen och dörren i samma utseende, vilket ger ett harmoniskt helhetsintryck.
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Tips

Via gångdörren kommer du snabbt
och enkelt åt allt som finns i garaget:
trädgårdsredskap, cyklar, skottkärra…

Praktiskt till vardags
Gångdörr med låg tröskel
Det är de små detaljerna som utgör de stora fördelarna. Till exempel
att kunna hämta cykeln ur garaget utan att behöva öppna porten.
Du märker snabbt hur bekvämt det är med en gångdörr.
Speciellt utan hög tröskel. Unikt, endast hos Hörmann.
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En gångdörr med låg tröskel ger dig
snabbare tillträde till garaget.
För portar upp till 4000 mm bredd.

Endast hos Hörmann

Gångdörrar öppnas i allmänhet utåt och är placerade på
mitten av porten. För portar med mer än 3500 mm bredd
(över 3000 mm för M-kassett) är även en icke-centrerad
placering möjlig, till och med rekommenderad.
Nu med tröskel i rostfritt stål 10 mm på mitten, därefter
avsmalnande till 5 mm på kanterna. Minskar snubbelrisken
och underlättar när du leder in/ut cyklar etc.
Dörrkarmen i aluminium är som standard natureloxerad,
men kan även beställas i samma färg som porten.
Naturligtvis är området runt dörrkarmen, liksom hela portbladet,
klämsäkrat tack vare det patenterade fingerklämskyddet.
Den övre portdelen är försedd med en tätning av överstycket,
även i dörrområdet.
Beslag: övre dörrstängare, profilcylinderlås, dörrhandtag
(krökt, plant) med ovala täckbrickor.
Som standard levereras dörrarna med dörrstängare upptill utan
spärr, men kan även beställas med spärr. Då är det lättare att gå
igenom med en cykel eller för barn att passera dörren.
För gångdörrar som ytbehandlats med Decograin kan även
ramen beställas i matchande färg.

Anmärkning: För ökad
säkerhet vid port med
gångdörr och extra låg tröskel
rekommenderar vi att du
kompletterar med en
nedpendlad fotocell VL2.

Exakt placering och korrekt montage är extra viktigt vid portar
med gångdörr. Kontakta din Hörmann-återförsäljare för hjälp.

Handmanövrerade portar med
gångdörr har inget utvändigt
dörrhandtag. De låses från
insidan.
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Upp till 50% högre öppningshastighet med SupraMatic

SUPER-SNABB
PORTÖPPNING

Tillförlitliga, säkra, underhållsfria
ProMatic och SupraMatic, garageportöppnare med kvalitet
Hörmanns skenstyrda drivteknik är ett patenterat system som bara
ger dig fördelar: Garageporten går tillförlitligt, tyst och underhållsfritt.
Och genom det inbrottsskyddande, automatiska portlåset hålls
objudna gäster borta.
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Drivmaskinerierna

ProMatic

SupraMatic
Med beprövad Hörmann-teknik
• Radiofrekvens 868,3 MHz med stabil
räckvidd

Högklassig, prisvärd Hörmann-kvalitet.
Öppningshastighet: max 14 cm/s
ProMatic
För portar med upp till 5000 mm bredd
(max.10 m² portbladsyta).
Drag och tryckkraft: 500 N.
Kortvarig toppeffekt: 650 N.
ProMatic P
För portar med upp till 5500 mm bredd.
Drag- och tryckkraft: 600 N.
Kortvarig toppeffekt: 750 N.
ProMatic batteri
För garage utan strömförsörjning och
för portar med upp till 3000 mm bredd
(max. 8 m² portbladsyta).
Drag- och tryckkraft: 350 N.
Kortvarig toppeffekt: 400 N.

Portöppnare med extra snabb
öppningshastighet och många extra
funktioner.
Öppningshastighet: max 22 cm/s.
• Halogenbelysning med separat
på-/av-funktion.
• Kan programmeras för extra
öppningshöjd, t ex för att ventilera
garaget.

SupraMatic E
För portar med upp till 5500 mm bredd.
Drag- och tryckkraft: 650 N.
Kortvarig toppeffekt: 800 N.

• Minifjärrkontroll med 4 knappar – välj
mellan mer än 1 miljard
säkerhetskoder
• Integrerad mottagare
• Automatiskt portlås skyddar effektivt
mot uppskjutning från utsidan
• Tillförlitlig säkerhetsautomatik
stoppar porten omedelbart vid hinder
• ”Soft” start- och stoppfunktion
skonar port och öppnare
• Patenterad underhållsfri kuggrem
• Invändig nödöppning
• Enkla att montera, allt är väl förberett

SupraMatic P
Fotocell som standard
För portar upp till 5500 mm bredd, tunga
träportar och portar med gångdörr.
Drag-och tryckkraft: 750 N.
kortvarig toppeffekt: 1000 N.
SupraMatic H
Kontakta din Hörmann-återförsäljare för
närmare information om flerbilsgarage.
SupraMatic HD
För LPU 40 XXL-portar, drag- och
tryckkraft: 1000 N, toppeffekt: 1200 N.

ÅRS

garanti

Solcellsmodulen (tillval)
laddar upp batteriet.

Automatiskt portlås
När porten är stängd är den alltid
automatiskt låst och därmed skyddad mot
uppskjutning från utsidan. Denna unika
låsautomatik är mekanisk och fungerar
alltså även vid strömavbrott.
Se även en kort film på:
www.hoermann.com

Endast hos Hörmann
Hörmanns automatiska takskjutportar har testats och certifierats enligt
riktlinjerna ”Inbrottsskydd för garageportar”.
* De utförliga garantivillkoren hittar du på:
www.hoermann.com
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Hörmann fjärrkontroll HSD 2 i designutförande väcker
uppmärksamhet med sin exklusiva metallkapsling
och reddot design award-belönade design.
Det lilla extra för nyckelknippan.

Endast hos Hörmann

Prisbelönt tillbehör
Din personliga följeslagare
När det gäller att öppna och stänga porten har Hörmann åtskilliga,
intelligenta tillbehör. För nyckelknippan, bilen och framför allt din
mobila komfort.
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Mobila komforttillbehör

Hos Hörmann passar allt ihop. Med samma fjärrkontroll
öppnar man både garageporten och exempelvis en
infartsgrind med Hörmann-maskineri.

100% kompatibilitet

Minifjärrkontroll HSM 4
för fyra funktioner

Mikrofjärrkontroll HSE 2
för två funktioner,
inkl. nyckelring
Fjärrkontroll HSP 4
med sändningsspärr,
för fyra funktioner,
inkl. nyckelring.

Fjärrkontroll HS 4
för fyra funktioner

Fjärrkontroll HS 1
för en funktion

Alltid till hands i bilen – diskret placerad i bilens
cigarettändaruttag. Ett prisvärt alternativet för
integrerad fjärrstyrning i bilen.

Fjärrkontroll HSZ 1
för en funktion
SD 2-A aluminiumyta,
med sändningsspärr,
för två funktioner

HSD 2-C högglansförkromad,
med sändningsspärr,
för två funktioner

Fjärrkontroll HSZ 2
för två funktioner

Fråga efter fjärrkontrollsetet HF22, bestående av HSZ 2 och
mottagare HET 2, hos din återförsäljare. (Även lämpligt för andra
fabrikat och drivmaskinerier utan 868,3 MHz-radiofrekvens.)

Med beprövad Hörmann-teknik
• Mer än 1 miljard fjärrkoder skyddar
mot otillbörlig användning
• Stabil räckvidd genom radiofrekvensen 868,3 MHz
• Homelink-kompatibel (version 7)
• Stöttålig tack vare inbyggd antenn
• Enkel överföring av kod mellan fjärrkontroller
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Tips

Särskilt barnfamiljer förstår innebörden av säkerhet.
Fotoceller i garageöppningen stannar porten omedelbart
och beröringsfritt. Ett prisvärt och enkelt extraskydd.

Högteknologi ger säkerhet
Praktiskt tillbehör för ditt hem
För din dagliga komfort och säkerhet utvecklar Hörmann ständigt intelligenta och
individuella lösningar. Som tillval erbjuder vi högteknologiska koncept, till exempel
fingertrycksavläsaren – med denna öppnar du porten säkert och bekvämt via
fingeravtryck.

58

Det stationära komfortoch säkerhetstillbehöret

Radiokodlås med upplyst knappsats
Hörmann radiokodlås finns i två
versioner. Enkel installation utan
kabeldragning. Angiven kod överförs
via radiosignal.

ESU, ESA

Radiokodlås
FCT3b med
skyddslucka

Vårt prisvärda radiokodlås FCT 3b
har tre funktioner och är utrustat
med skyddslucka.
Komfortversionen FCT 10b med tio
funktioner och en väderbeständig
knappsats med touchknappar.

Radiokodlås
FCT 10b

Kodlås med upplyst knappsats
På CTR 1b (för en funktion) knappar
du enkelt in din personliga kod.
CTR 3b har tre funktioner.
Kodlås
CTR 1d/CTR 3d (ser ut som FCT 3b)
med skyddslucka, utan knappbelysning,
för en/tre funktioner.

Kodlås
CTR 1b/3b

CTV 1/CTV 3
(ej på bild) vandalism-skyddad
knappsats – samma funktion som
CTR 1b/CTR 3b.
Transponder
TTR 100/1000
Transponder
För en funktion Håll bara den kodade
transpondernyckeln ca 2 cm framför
givaren. Två nycklar ingår i leveransen,
men du kan naturligtvis beställa fler.
Komfortversionen TTR 100 kan
registrera upp till 100 nycklar,
TTR 1000 upp till 1000 nycklar.

Fingerscanner Fingeravtrycksläsare
Med ett fingeravtryck öppnar du säkert
och komfortabelt garageporten.
Med den andra funktionen öppnar
du t ex ytterligare en garageport,
infartsgrind eller entrédörr.
Fingerscannern finns i två utföranden:
FL 12 för 12 resp. FL 100 för 100
programmerbara fingeravtryck.

Nyckelbrytare
För infälld eller utanpåliggande
montage. Finns i två utföranden,
båda med tre nycklar.

Upplyst inomhusknappsats
Med IT 1b öppnar du porten
via den upplysta knappen.
IT 3b för SupraMatic-öppnaren
är dessutom utrustad med extra
knappar för portöppnarbelysning
(av/på) och till-/frånkoppling av
portöppnaren (t ex vid semester).

Fjärrstyrd inomhusknappsats
FIT 2 används för manövrering
av två portöppnare eller
portöppnarfunktioner.
Manövrering sker via
impulsknappar eller via
extraansluten nyckelbrytare,
som kan kopplas ifrån vid
semester o dyl.

STUP, STAP

IT 1b

IT 3b

FIT 2

Fingerscanner
FL 12/FL 100

Fingeravtry
cksläsare
FFL12

Fotocell
Automatiska portar bör alltid ha
en fotocell. Fotoceller är lätta att
montera och ökar säkerheten
avsevärt till ett överkomligt pris.

EL 101

Finns även som fingertrycksavläsare
FFL 12 för upp till 12 individuella
fingeravtryck.
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Tekniskt väl beprövad
Manöveringskomfort med högsta säkerhet
Hörmann har alltid haft säkerhet som högsta prioritet. Genom banbrytande
lösningar sätter Hörmann en standard här. Det bevisar de många Hörmannpatenten. Det ger dig och din familj säkerhet i vardagen.

60

Säkerhetsdetaljer enligt
Europastandard EN 13241-1

Dragfjäderteknik
med fjäder-i-fjäder-system
Hörmann takskjutportar med dubbla
dragfjädrar och dubbla stållinor på båda sidor
håller porten säkert i alla lägen, så att den
inte kan falla ner. Genom det patenterade
fjäder-i-fjädersystemet kan en trasig fjäder
inte slungas iväg och skada någon.
Takskjutportar med upp till 3000 mm bredd
och 2625 mm höjd är utrustade med den
beprövade dragfjädertekniken som standard.

Fallsäkerhet Klämskydd
Samtliga Hörmanns takskjutportar
är säkerhetstestade och godkända
enligt de högt ställda säkerhetskraven
i EN 13241-1, både med och utan
portautomatik. Säkrare än så kan en
takskjutport knappast vara. Jämför
gärna själv!

Hörmann-patent

Torsionsfjäderteknik
med integrerad fjäderbrottssäkring
Hörmann takskjutportar med torsionsfjädrar
på båda sidor utmärks av den patenterade
fjäderbrottssäkringen. Den stoppar genast
portrörelsen vid eventuellt fjäderbrott, och
portbladet kan inte falla ner. Större portar
och portar med integrerad gångdörr eller
fyllning i massivt trä levereras med
torsionsfjäderteknik.
Hörmann-patent

Säkrad portstyrning i säkerhetslöpskenor
Inställbara, patenterade löprullar, stabila
rullhållare och säkerhetslöpskenor förhindrar
uråkning. Portbladet är säkert uppfällt under
taket.

Hörmann-patent

Fingerklämskydd på in- och utsidan,
samt vid gångjärnen
Tack vare portsektionerna unika form finns
det ingenstans där man kan klämma sig,
vare sig mellan sektionerna eller vid
gångjärnen. Detta säkra fingerklämskydd
erbjuder endast Hörmann.
Hörmann-patent

Klämskydd på sidokarmarna
Hos Hörmann är sidokarmarna helt slutna,
hela vägen uppifrån och ner. På så sätt är
det omöjligt att greppa mellan portbladet
och karmen.
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365 dagars pålitlighet
Testad och certifierad
Märkeskvalitet in i minsta detalj – det gör skillnaden och ger dig extra
säkerhet. I slutänden vill du njuta av din nya port under lång tid framöver.
Därför uppfyller Hörmann takskjutportar de hårdaste kraven, och detta
med föredömliga värden.
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Egenskaper enligt Europastandard
EN 13241-1

Samtliga fyra prestandaegenskaper som är relevanta för
garageportar är testade och godkända av Hörmann.
Utöver säkerhetskraven är dessa egenskaper mycket
viktiga vid ditt val av port. Till exempel: Garagets
värmeisolering och ljuddämpning, tätningen mot
väderpåverkan och vindmotstånd om garaget är hårt
utsatt för vind.

Fyrsidiga tätningar,
mellantätningar
Hörmann använder enbart
permanent elastiska och
väderbeständiga tätningar.

Isolering

Golvtätning
Tack vare det fylliga profilgummit
jämnar golvtätningsprofilen även
ut mindre ojämnheter.

Stålport, isolerad 42/20 mm
Lamell
Portblad
Inbyggd port 1)

U=1,00 W/m²K
U=1,36 W/m²K
U=1,80 W/m²K

Stålport, isolerad 42 mm
Lamell
Portblad
Inbyggd port 1)

U=0,50 W/m²K
U=0,90 W/m²K
U=1,30 W/m²K

Stålport, oisolerad
Portblad
Inbyggd port 1)

U=6,00 W/m²K
U=6,40 W/m²K

Portar med fyllning i massivt trä
Portblad
Inbyggd port 1)

U=2,50 W/m²K
U=2,90 W/m²K

Isolerade portar har dessutom
förstklassiga tätningar även mellan
de enskilda portsektionerna.

Endast hos Hörmann
Optimalt långtidsskydd
Med en karmskenefot i plast får
porten ett varaktigt skydd mot
rostangrepp, i synnerhet vid
nybyggen. Och till skillnad från
konkurrenternas lösningar, även
vid konstant fukt. Karmfoten
omsluter karmen helt där det är
risk för rost – bara detta är ett
effektivt långtidsskydd. Karmfoten
ingår inte i utrustningen för
LPU 40 XXL-portar och
aluminium-takskjutporten.

Ljuddämpning
Stålportar oisolerade
Stålport, isolerad 42/20 mm
Stålport, isolerad 42 mm

R=ca 20 dB
R=ca 21 dB
R=ca 22 dB

Täthet
Luft

Vatten

Stålport, oisolerad
Stålport, isolerad
med profiler (utan L-profil)
Stålport, isolerad
med kassett och L-profil
Portar med fyllning i massivt trä

Klass 0

Stålportar oisolerade
Stålportar isolerade
Portar med fyllning i massivt trä

Klass 0
Klass 3
Klass 0

2)

Klass 2
Klass 3
Klass 0

2)

2)
3)
2)

Vindbelastning
Stålport, oisolerad
Stålport, isolerad 42/20 mm
Stålport, isolerad 42 mm
Portar med fyllning i massivt trä

Klass
Klass
Klass
Klass

Patentsökt
Slipp rost orsakad av:
• Aggressivt underlag
• Syrabildning
• Tösalt

2
3
3
3

Högre vindtålighetsklasser på begäran

1)
2)
3)

U-värdena gäller inbyggda portar från 10 m² portyta, utan fönster.
Portar med ventilationsslitsar, på begäran klass 2-3
Upp till 70 Pa vattentryck
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Takskjutportar

Storlekar och inbyggnadsdata

Storleksområde, alla porttyper (Mellanstorlekar i bredd och höjd kan erhållas på begäran)

Mått i mm

Porthöjd
Beställningsmått
Dagmått (RM)
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Norm = Möjliga standardstorlekar
för leverans, beroende på porttyp
och portmotiv.
Norm
Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

2250

2375

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500**

4930

5180

5430

5680

Norm

2625

Norm

Portbredd Beställningsmått Fritt utrymme mellan sidokarmarna (LZ)
Garagets innermått
(min.) bredd

Porthöjd
Beställningsmått
Dagmått (RM)
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2430

2555

2680

2805

2930

3180

Z-beslag
(min.)
Takhöjd

2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

3680

3930

4180

4430

4680

N-beslag

Fri
genomfartshöjd

2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

3430

(min.)
Takhöjd

Fri
genomfartshöjd

(min.)
Takhöjd

Fri
genomfartshöjd*

2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

Automatisk drift
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

Manuell drift
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

* För portar med mer än
3010 mm bredd minskar
den fria genomfartshöjden
med 50 mm.
** LPU 40 M- och L-profilmotiv
med Silkgrain-yta som XXLtakskjutport.

Samtliga träportar
levereras med
torsionsfjäderteknik,
oavsett storlek.

Renoveringsstorlekar***
Porthöjd
Beställningsmått
Dagmått (RM)

Norm = Möjliga standardstorlekar
för leverans, beroende på porttyp
och portmotiv.

Porthöjd
Beställningsmått
Dagmått (RM)

Z-beslag
(min.) Takhöjd

Fri genomfartshöjd

Automatisk drift
2205
2080
1955

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

2190

2315

2440

Norm

2940

Portbredd Beställningsmått
Fritt utrymme mellan sidokarmarna (LZ)
Garagets innermått
(min.) bredd

2370

2495

2620

2205
2080
1955

2320
2195
2070

2205
2080
1955

2305
2180
2055

2175
2050
1925
Manuell drift
2125
2000
1875

3120
*** Alla porttyper utom: LPU L-kassett och C-kassett i Woodgrain,
S-kassett i Decograin och LTH.
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Takskjutportar

Storlekar och inbyggnadsdata

Storleksområde, LPU 40 XXL-portar (Mellanstorlekar i bredd och höjd kan erhållas på begäran)
Porthöjd
Beställningsmått
Dagmått (RM)

2250
2125
2000

Dragfjäderbeslag ( Z -beslag)
med dragfjäderteknik
(ej för LPU 40 XXL-takskjutportar)

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Normalbeslag ( N -beslag)
med torsionsfjäderteknik

6000 6500
Portbredd
Beställningsmått
(LZ)
Garagets innermått
(min.) bredd

Porthöjd
Beställningsmått
Dagmått (RM)

Beslag

6250

6750

N-beslag
(min.)
Takhöjd

L-beslag

Fri
genomfartshöjd

(min.)
Takhöjd

2250
2125
2000

2640
2515
2390

Automatisk drift
2250
2510
2125
2385
2000
2260

2250
2125
2000

2640
2515
2390

Manuell drift
2250
2550
2125
2375
2000
2200

Fri
genomfartshöjd
2200
2075
1950
2200
2075
1950

Låglyftsbeslag ( L -beslag)
med torsionsfjäderteknik

Kontakta din återförsäljare
för mer information om våra
olika beslag, eller läs mer
under inbyggnadsdata.
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Takskjutportar

Storlekar och inbyggnadsdata

Beslag och inbyggnadsmått, alla porttyper

Portar med portautomatik
Maskineriets längd vid
Porthöjd upp till 2125 (K-skena)
Porthöjd upp till 2250 (K-skena)
Porthöjd upp till 2375 (M-skena)
Porthöjd upp till 2500 (M-skena)
Porthöjd upp till 3000 (L-skena)
Portar med manuell drift
Nödvändigt inskjutsdjup

Z-beslag
För portar med
dragfjäderteknik

Mått i mm
N-beslag
För portar med
torsions
fjäderteknik

3200

L-beslag
För portar med
torsions
fjäderteknik

Z-, N- och L-beslag,
vy uppifrån

3200
3200

3450

3450

4125

3450
4125

4125

RM +510

RM +510

RM +750

INVÄNDIGT

Z-beslag

N-beslag

INVÄNDIGT

L-beslag

INVÄNDIGT

H-beslag

* Portbredd
till
3000 mm = RM-30
from 3010 mm = RM-80

INVÄNDIGT

INVÄNDIGT

Kontakta din Hörmann-återförsäljare om du är
intresserad av denna beslagstyp för höglyftsportar.
Mått inom parentes gäller port med maskineri.
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Mer information hittar du i inbyggnadsdata.

Takskjutportar

Storlekar och inbyggnadsdata

Beslag och inbyggnadsmått, LPU 40 XXL-portar

Portar med portautomatik
Maskineriets längd vid

N-beslag
För portar med
torsions
fjäderteknik

Porthöjd upp till 2125 (K-skena)
Porthöjd upp till 2125 (M-skena)
Porthöjd upp till 2250 (M-skena)
Porthöjd upp till 2250 (L-skena)

Portar med manuell drift
Nödvändigt inskjutsdjup

Mått i mm

L-beslag
För portar med
torsions
fjäderteknik

Z-, N- och L-beslag, vy uppifrån

3200
3450
3450
4125

INVÄNDIGT
RM +440

RM +990

N-beslag

L-beslag

INVÄNDIGT

Måttbeteckningar
BF
BW
ET
SE
DH
DM
DA
GM
H
LDB
LDH
LH
LZ
RM
Inst.

Infästning fjäderaxel
Infästning axelkonsol
Inskjutsdjup
Takhöjd
Takförankring bak
Takförankring mitten
Takavstånd
Garageinnermått
Minimal överstyckshöjd
Fri genomfartsbredd
Fri genomfartshöjd
Löpskenshöjd
Fritt karmmått (beställningsmått)
Dagmått höjd (beställningsmått)
Axelavstånd

INVÄNDIGT

Observera
Före inbyggnad av takskjutporten måste portöppningen och
garagegolvet vara färdiga. Det fria utrymmet för inbyggnad av porten
måste hållas fritt från elkablar, värmefläktar osv.
Anmärkning: Mer information finns i inbyggnadsdata.

Mått inom parentes gäller port med maskineri.
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Takskjutport LPU 40 med gångdörr
Gångdörr med låg tröskel
Storlekar och inbyggnadsdata

Storleksområde gångdörrsportar med profiler och M-kassett

Mått i mm

Porthöjd
Beställningsmått
Dagmått (RM)
3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1955
1875

Lameller

1
1,2
1
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2250

2375

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

Portbredd Beställningsmått Fritt utrymme (LZ)

Genomgångshöjd
för gångdörr

Handtagshöjd

Antal

Höjd

Profiler

M-kassett

från OFF

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

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

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

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

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

Ej möjligt för profilutförande med fönster i aluminiumram
Ej möjligt för kassettutförande
Gångdörr kan ej beställas för kassettutförande med följande
mått: Från 2980 till 3100 mm portbredd (LZ) Från 3700 till
3850 mm portbredd (LZ)
Ej möjligt i Decograin® och Micrograin®

N-beslag

L-beslag

* Portbredd
till
3000 mm = RM-30
from 3010 mm = RM-80

INVÄNDIGT

N- och L-beslag (vy uppifrån)

INVÄNDIGT

Observera
Öppningshöjden får inte vara mindre än portens beställningsmått
(RM), eftersom gångdörren då inte går att öppna.

INVÄNDIGT
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Mått inom parentes gäller port med maskineri.

Sidodörrar i stål och trä
Takskjutportar
Storlekar och inbyggnadsdata

Standardstorlek, sidodörr i stål (specialstorlekar på förfrågan)
Beställningsmått

Öppningens fria färdigmått

Mått i mm

Handtagshöjd från OFF
Profiltyp 1
Profiltyp 2
Profiltyp 3

Blockkarm, montage bakom öppningen (beställningsmått = ramyttermått)
Profiltyp 1 och 2 med profiler, S-, M-kassett
990 × 2058
855 - 875 × 1990 - 2000
990 × 2183
855 - 875 × 2115 - 2125
1115 × 2058
980 - 1000 × 1990 - 2000
1115 × 2183
980 - 1000 × 2115 - 2125

955
1010
955
1010

1050
1050
1050
1050

		

Vy uppifrån

Stålsidodörr med aluminiumblockkarm,
montage bakom öppningen, exempel
profiltyp 1

		

Blockkarm, montage i öppningen (beställningsmått = ramyttermått)
Profiltyp 2 med profiler
855
855
980
980

×
×
×
×

1990
2115
1990
2115

		 875
		 875
		1000
		1000

Hörnkarm, inneranslag

×
×
×
×

2000
2125
2000
2125

1050
1050
1050
1050

INVÄNDIGT
RAM = Beställningsmått = LF + 136

(beställningsmått = byggnadens riktmått)

Stålsidodörr med aluminiumblockkarm,
montage i öppningen, exempel profiltyp 2

Profiltyp 1 med profiler, S-, M-kassett, profiltyp 2 med profiler
875
875
1000
1000

×
×
×
×

2000
2125
2000
2125

			
		
		

Hörnkarm, ytteranslag

955
1010
955
1010

1050
1050
1050
1050

		
		

(beställningsmått = byggnadens riktmått)

INVÄNDIGT

Profiltyp 2 med profiler, profiltyp 3 med profiler, S-, M-kassett
875
875
1000
1000

×
×
×
×

2000
2125
2000
2125

			
		
		

		
		

1050
1050
1050
1050

955
1010
955
1010

RAM = Beställningsmått = LF - 20

Stålsidodörr med aluminiumhörnkarm,
exempel ytteranslag, profiltyp 3

Standardstorlek, sidodörr i trä (specialstorlekar på förfrågan)
Montage bakom öppningen (beställningsmått = ramyttermått ß)
med S-profil, V-kassett
1005 × 2190
1130 × 2190

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

1050
1050

980 - 1000 × 2115 - 2125

1050

med motiv

Träsidodörr Montage
bakom öppningen

Byggnadens riktmått (BRB)

Träsidodörr
Montage bakom öppningen

RAM = Beställningsmått = LF + 75

Stålsidodörr
Aluminiumhörnkarm
Profiltyp 2
Ytteranslag

INVÄNDIGT

RAM = Beställningsmått = LF - 10

INVÄNDIGT

Stålsidodörr
Blockkarm Profiltyp 2
Montage i öppningen

Byggnadens riktmått (BRH)

RAM = Beställningsmått

INVÄNDIGT

Stålsidodörr
Blockkarm Profiltyp 2
Montage bakom
öppningen

INVÄNDIGT

INVÄNDIGT

1130 × 2190

INVÄNDIGT
RAM = Beställningsmått = LF + 150

Anmärkning:
Mer information finns i inbyggnadsdata.
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Upplev Hörmann-kvalitet

Entrédörrar
I vårt omfattande program för entrédörrar hittar
du rätt modell för alla situationer och krav.

Skärmtak
Den praktiska kompletteringen
till din personliga entrédörr.

Ståldörrar
Snabb montering: De solida dörrarna för
alla områden i huset, från källaren till vinden.

Karmar
Välj ur vårt stora program för nybygge,
utbyggnad och modernisering.

Garageportar
Passar din personliga arkitekturstil: Vippeller takskjutportar av stål eller trä.

Portmaskinerier
Njut av komforten: Hörmann drivmaskinerier
för garageportar och infartsgrindar.

www.hoermann.com
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Hörmann - kvalitet utan kompromisser

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, Belgien

Hörmann Alkmaar B.V., Nederländerna

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av

GARAGEPORTAR

byggprodukter från egna fabriker. Vi har ett nätverk

MASKINERIER

Kina. Detta gör oss till en stark och pålitlig interna-

INDUSTRIPORTAR
LASTNINGSTEKNIK

tionell partner för byggprodukter av högsta klass.

DÖRRAR

Vi står för ”Kvalitet utan kompromisser”.

KARMAR

Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro

Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

www.hoermann.com

Europa och vi har även etablerat oss i USA och

Version 02.2010 / tryck 05.2010 / HF 85184 sv / P.4.0

av försäljnings- och service företag över hela

