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Vaizduojamuose vartuose iš dalies įrengta speciali įranga, todėl jie ne visada
atitinka standartinį modelį.
Dėl su spausdinimu susijusių priežasčių, pavaizduotos spalvos ir paviršiai
gali skirtis savo spalva.
Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, net ir dalimis, galima
tik gavus mūsų sutikimą. Pasiliekame teisę daryti pakeitimus.
Paveikslėlis kairėje: M griovelis su auksinio ąžuolo Decograin paviršiumi,
Hörmann aliumininės namo durys TopPrestige su motyvu 565, standartinė
spalva – antracito pilka, RAL 7016 su DesignPlus rankena, su pasirenkamomis
šoninėmis dalimis
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Hörmann prekės ženklo kokybė
Orientuota į ateitį ir patikima

„Gerą vardą reikia užsidirbti.“

(August Hörmann)

Hörmann prekės ženklas atitinka firmos įkūrėjo mintį – šiandien šis vardas siejamas
su kokybės garantija. Šeimos įmonė, sukaupusi didesnę nei 75 metų vartų ir pavarų
gamybos patirtį bei pardavusi virš 20 milijonų vartų ir vartų pavarų – pirmauja Europoje.
Žinodami tai, galite nedvejodami pirkti Hörmann segmentinius vartus.
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Pagaminta Vokietijoje

Kokybė iš Vokietijos
Visi vartų ir pavarų komponentai kuriami ir gaminami
pačioje bendrovėje Hörmann. Hörmann vartai ir pavaros
yra tarpusavyje visiškai suderintos, patikrintos ir nekelia
grėsmės Jūsų saugumui. Šie gaminiai yra sertifikuoti
nepriklausomų pripažintų institutų, gaminami pagal
kokybės valdymo sistemą DIN ISO 9001 Vokietijoje
ir atitinka visus Europos standarto 13241-1 reikalavimus.
Be to, mūsų aukštos kvalifikacijos darbuotojai intensyviai
dirba prie naujų gaminių, jų nuolatinių tobulinimų ir detalių
gerinimų. Taip rinkoje atsiranda patentai ir unikalūs gaminiai.

Garažo vartai kartoms
Ilgalaikiai bandymai realiomis sąlygomis užtikrina,
kad serijiniai gaminiai bus gerai apgalvoti ir atitiks Hörmann
kokybę. Už tai, taip pat už puikias technines specifikacijas
ir bekompromisės kokybės sistemas iš Hörmann gausite
10 metų garantiją visiems segmentiniams vartams ir 2 metų
garantiją Hörmann pavaroms.*

Žvilgsnis į ateitį
Hörmann juda pirmyn su geru pavyzdžiu. Todėl nuo 2013
metų 40 % savo energijos poreikio įmonė dengia ekologine
srove ir nuolat didina šį procentą. Tuo pačiu įdiegus
išmaniąją ir sertifikuotą energijos vadybos sistemą
kiekvienais metais bus sutaupoma daug tonų CO ².

* Išsamias garantijos sąlygas rasite interneto tinklalapyje: www.hormann.lt
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Atraskite daug pranašumų

Segmentiniai vartai tinka visada ir taupo vietą

Segmentiniai vartai atsidaro vertikaliai ir taupant vietą pakeliami lygiagrečiai su lubomis.
Dėl šios principinės konstrukcijos ypatybės atsiranda daugiau vietos garaže ir prieš jį.
Be to, garažo segmentinius vartus galima sumontuoti bet kokioje garažo angoje,
jie užtikrina didesnį pravažiavimo plotį ir yra optimaliai užsandarinti.
Jūs verti šio komforto.
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Patogesnis važiavimas į garažą
ir daugiau vietos garaže ir prieš jį

Bet kokiai montavimo situacijai
Garažo angos forma neturi jokios reikšmės.
Ar ji būtų stačiakampė, įstriža ar apvalia arka –
segmentiniai vartai tinka visada.

Platesnis pravažiavimas
Naudojant seno modelio plokštuminius vartus,
įvažiuojant ir išvažiuojant dažnai tenka kovoti
už kiekvieną milimetrą. Iki 14 cm praplėstas
segmentinių vartų pravažiavimas leidžia žymiai
patogiau pastatyti į garažą modernų, platų
lengvąjį automobilį ar visureigį.

Mažas pravažiavimo plotis
naudojant senus plokštuminius
atverčiamus vartus

Visas pravažiavimo plotis sumontavus
modernius segmentinius vartus

Sandarūs iš visų pusių
Ilgai išliekantys elastingi ir atsparūs gamtos
veiksniams sandarikliai, esantys visose
keturiose Hörmann segmentinių vartų pusėse –
dėl jų nebaisūs jokie vėjai, lietūs ir sniegas.
Aukštos kokybės viduriniai sandarikliai tarp
vartų elementų papildomai užtikrina dvisienių
vartų sandarumą. Grindų sandariklio didžiatūrė
profilinė žarna išlygina grindų nelygumus.
Pasirenkami grindų sandarikliai su vėdinimo
angomis ar ventiliacijos grotelėmis vartų
segmente užtikrina pakankamą ventiliaciją.
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Rimtos priežastys pasirinkti Hörmann
Kokybiška gamyba iki pat smulkmenų

1

Harmoninga
išvaizda

Nematomi segmentų sujungimai
vartuose su grioveliais
Hörmann garažo vartai išsiskiria vienodo
aukščio segmentais su tiksliai vienoje linijoje
esančiais grioveliais.
Segmentai yra taip tobulai išformuoti,
kad uždarius vartus praktiškai nesimato
sujungimų. Prašome palyginti!
Jei pageidausite, prie segmentinių garažo
vartų galėsite pasirinkti ir praktiškas šonines
duris su išlygiuotais vienodos išvaizdos
grioveliais. Tai dar vienas Hörmann
konstrukcinių elementų aukštos gamybos
kokybės įrodymas.
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Netolygus konkurentų
vartų vaizdas dėl matomų
segmentų sujungimų

Netolygus konkurentų
vartų vaizdas dėl matomų
segmentų sujungimų

Tolygiai padalyti kasetiniai vartai
Iš Hörmann galėsite įsigyti garažo vartus
ir šonines duris su tiksliai ir tolygiai
išdėstytomis kasetėmis. Segmentų aukščiai
tolygiai padalyti per visą vartų aukštį. Taip
užtikrinamas harmoningas bendras vaizdas.
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Rimtos priežastys pasirinkti Hörmann
Tobula išvaizda

2

Vienoda rėmo ir vartų
plokštės išvaizda

Vienoda spalvotų
vartų išvaizda

Harmoninga išvaizda
Tobulą vartų vaizdą sudaro daug mažų detalių:
pavyzdžiui, sąramos išlyginamieji apvadai
ir šoninės staktos . Iš Hörmann įsigysite
šiuos serijinius konstrukcinius elementus,
kurių išvaizda tokia pati, kaip vartų segmentų
su baltu Woodgrain paviršiumi.

Derančių spalvų rėmų gaubtai
Vartams su New Silkgrain paviršiais arba
spalvotiems vartams galėsite pasirinkti vizualiai
derančius to paties paviršiaus ir spalvos rėmo
gaubtus , kaip ir vartų plokštė. Sąramos
šiuose vartuose
išlyginamasis apvadas
visada atrodo taip pat, kaip ir vartai. Čia viskas
tarpusavyje dera.
Daugiau informacijos rasite 61 – 62 psl.
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3

Sutampančių
plokštumų sąramos
išlyginamasis apvadas

Sutampančių plokštumų sąramos
išlyginamasis apvadas
LPU vartuose šis sąramos išlyginamasis apvadas
yra elegantiškiausias sprendimas nematomam
perėjimui nuo apvado į vartų plokštumą.
Uždarius vartus viršutinis vartų elementas
priglunda prie apvado.

4

Decograin paviršiai
su natūraliais raštais

4 Decograin dekorai
UV atspari sintetinė plėvelės danga išorinėje
plieninių segmentų pusėje dėl įspausto rašto
atrodo kaip natūrali mediena. Dėl ypatingos
paviršiaus apsaugos vartai ilgai išlieka gražūs.
Daugiau informacijos rasite 52 psl.

Daugiau informacijos rasite 61 psl.
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Rimtos priežastys pasirinkti Hörmann
Naujovės iš rinkos lyderio

Iki

15 %*
geresnė šiluminė
izoliacija

5

Optimali
ilgalaikė apsauga

6

Atsparūs vandeniui
Trūkinėjimui atspari 4 cm aukščio plastikinė rėmo
pėda Jūsų vartus ilgai saugo nuo galimos korozijos,
net ir esant ilgiau išliekančiai susikaupusiai drėgmei,
ko negali pasiūlyti kiti gamintojai. Rėmo pėda rėmą
visiškai apgaubia tose vietose, kuriose gali greičiau
atsirasti rūdžių – tai veiksminga ilgalaikė apsauga.
Su vartų grindų sandarikliu rėmo pėda suformuoja
ir optiškai vykusį uždarymo elementą.

Efektyvi
šiluminė izoliacija

Šilumos tarp rėmo ir pastato atskyrimas
Kai garažas yra integruotas į namą, rekomenduojama
gerai izoliuoti garažo vartus. Su ThermoFrame
pagerinsite ir taip gerą LPU vartų izoliaciją.
Kartu su vartų rėmu lengvai montuojamas juodas
plastikinis profilis užtikrina šilumos atskyrimą tarp
rėmo ir mūro bei 15 %* pagerina izoliaciją.
Pasirenkamą ThermoFrame rėmo jungtį galėsite
įsigyti visiems Hörmann segmentiniams vartams.

* dvisienių segmentinių garažo vartų LPU dydis:
5000 × 2125 mm
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Patikrinta sauga
Hörmann automatiniai segmentiniai vartai buvo patikrinti
ir sertifikuoti TÜV pagal TTZ direktyvas „Garažo vartų
apsauga nuo įsilaužimo“. Išimtis yra vartai su durimis
ir vartai su įstiklinimu.
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Praktiški
sprendimai

Durys vartuose be slenksčio
Kad žmonėms būtų lengva įeiti į garažą,
rekomenduojamos durys vartuose. Tada
dviračius arba sodo prietaisus galėsite
pasiimti iš savo garažo neatidarę vartų.
Tauriojo plieno slenkstis per vidurį yra tik 10 mm,
o kraštuose – 5 mm aukščio. Taip lengviau
jį pervažiuoti ir sumažinama rizika užkliūti.
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Savaime suprantama,
didesnis saugumas

Patikima apsauga su pakėlimo saugikliu
Turint Hörmann automatinius segmentinius vartus,
nekviesti svečiai neturi jokių galimybių patekti
į vidų. Jei garažo vartai uždaryti, atitraukimo
saugiklis automatiškai užsifiksuoja kreipiamojo
bėgelio atmuše, o vartai iš karto tvirtai užrakinami
ir apsaugomi nuo išlaužimo. Šis vartų užfiksavimas
funkcionuoja visiškai mechaniškai ir, priešingai
negu konkurentų pavaros, veikia ir dingus elektros
srovės tiekimui.
Pažiūrėkite trumpą filmą adresu:
www.hormann.lt/vaizdo-medziaga/
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Rimtos priežastys pasirinkti Hörmann

Hörmann BiSecur: moderni garažo ir įvažiavimo
vartų pavarų radijo ryšio sistema

Dvikryptė radijo
ryšio sistema BiSecur

Moderni garažo ir įvažiavimo
vartų pavarų radijo ryšio sistema
Dvikryptė ir itin saugiai užkoduota radijo ryšio sistema
BiSecur – tai į ateitį orientuota technologija, skirta
patogiai ir saugiai valdyti garažo bei įvažiavimo
vartus, šviesą ir kt.

9

Patogi vartų
padėties užklausa

Patogu ir saugu dėl dvikryptės
radijo ryšio technikos.
Jums daugiau nereikės blogu oru eiti į kiemą,
norint pasižiūrėti, ar Jūsų vartai uždaryti. Tik vienu
mygtuko paspaudimu iš rankinio siųstuvo
HS 5 BS šviesos diodo spalvos pamatysite,
ar Jūsų garažo vartai uždaryti. Pageidaujant,
dar kartą paspaudus mygtuką*, vartai bus uždaryti.

* Kai valdoma nematant vartų,
reikalingas papildomas šviesos barjeras.
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Siūlo tik Hörmann
PATENTUOTA

10

Sertifikuota
sauga

Stabilus veikimo nuotolis be trikdžių
Naujai sukurtas, itin saugus BiSecur užkodavimo
metodas užtikrina, kad joks pašalinis asmuo
negalės nukopijuoti Jūsų radijo ryšio signalo.
Patikrintas ir sertifikuotas Ruhr universiteto
Bochume saugos ekspertų – saugus kaip
internetinė bankininkystė.
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Puikus
dizainas

Išskirtinis rankinis siųstuvas
Naujuose, išskirtiniuose BiSecur rankiniuose
siųstuvuose be juodo ar balto lakuoto paviršiaus,
taip pat žavi elegantiška forma, kurią itin malonu
laikyti rankose.
Naujieji Hörmann BiSecur rankiniai siųstuvai buvo
apdovanoti tarptautinės komisijos už išskirtinį dizainą.

Paveikslėlis viršuje: rankinis siųstuvas HS 5 BS
su pasirenkama rankinio siųstuvo stotele.
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Išsirinkite norimus vartus

Tinkamas sprendimas kiekvienam skoniui

Kasetė
L griovelis
M griovelis
S griovelis
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Vartų ir durų konfigūratorius
Naudodamiesi vartų ir durų konfigūratoriumi, namuose patogiai
savo kompiuteryje galite iš anksto išbandyti daugelį apipavidalinimo
ir gaminių variantų. Hörmann vartų ir durų konfigūratorių rasite
interneto tinklalapyje: www.hoermann.com

Geriausia šiluminė izoliacija – didžiausias pasirinkimas
LPU – aukštos kokybės segmentiniai vartai
LPU

Woodgrain

Dvisieniai LPU vartai pasižymi
geriausia izoliacija, jei jūs,
pvz., garažą naudojate kaip
patalpą savo mėgstamai
veiklai ir norite mažų išlaidų
energijai. Be to, 42 mm storio
segmentai užtikrina didesnį
stabilumą ir tolygią eigą.

Micrograin

New Silkgrain

Modeliai:
S griovelis, M griovelis,
L griovelis, kasetė

New Silkgrain Titan

4

EPU

Decograin dekorai

Woodgrain

Dvisieniai EPU vartai su gera šilumine izoliacija
yra tinkamas sprendimas, jei jūsų garažas yra tiesiogiai
prijungtas prie namo arba yra įėjimas iš garažo į namą.
Modeliai:
M griovelis, kasetė

LTE

Woodgrain

Vienasieniai LTE vartai puikiai tinka atskirai
pastatytiems garažams, kuriems nereikia
šiluminės izoliacijos.
Modeliai:
S griovelis, M griovelis, kasetė

LTH

Šiaurinė eglė

Medienos masyvo skydas
Šiaurinė eglė, cūga
Modeliai:
S griovelis, M griovelis, L griovelis, kasetė

Cūga
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S griovelis

Klasikinis vartų motyvas

Hörmann aliumininės namo durys TopPrestige, motyvas 860 standartinė spalva – antracito pilka, RAL 7016

18

S griovelis su paviršiumi Woodgrain, standartinė spalva – antracito pilka, RAL 7016

19

S griovelis

Su plieniniais arba medžio masyvo segmentais

S griovelis su paviršiumi Woodgrain, standartinė spalva – eglių žalia, RAL 6009

S griovelis su paviršiumi Woodgrain,
standartinė spalva – antracito pilka, RAL 7016
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S griovelis iš cūgos

Trumpa apžvalga

Vartų modeliai
LPU

LTE*

LTH

Plieninių segmentų paviršiai
Woodgrain
LPU, LTE*

Medienos masyvo segmentai
Šiaurinė eglė,
cūga
LTH

* LTE tik pilkai baltos spalvos
S griovelis su paviršiumi Woodgrain pilkšvai baltos spalvos, RAL 9016
su tokios pat išvaizdos šoninėmis durimis (žr. 56 psl.)

Motyvų apžvalga
nuo 42 psl.
Paviršiai ir spalvos
nuo 50 psl.
Dydžiai ir montavimo duomenys
nuo 76 psl.
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M griovelis

Vartų motyvas šiuolaikinei architektūrai

Hörmann aliumininės namo durys TopPrestige, motyvas 861, standartinė spalva – lango pilka, RAL 7040
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M griovelis su paviršiumi Decograin Rosewood
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M griovelis

Plieniniai arba medžio masyvo segmentai
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Trumpa apžvalga

Vartų modeliai
LPU

EPU

LTE*

LTH

M griovelis iš cūgos, impregnuotas gamykloje

Plieninių segmentų paviršiai
Woodgrain
LPU, EPU, LTE*
New Silkgrain
LPU
New Silkgrain Titan
LPU
Micrograin
LPU

M griovelis su paviršiumi Silkgrain pilkšvai baltos spalvos,
RAL 9016, su šviesos diodų juosta prie sąramos
(daugiau informacijos brošiūroje „Garažo ir įvažiavimo vartų pavaros“)
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Decograin dekorai
LPU

Medienos masyvo segmentai
Šiaurinė eglė,
cūga
LTH

* LTE tik pilkai baltos spalvos
M griovelis su paviršiumi Woodgrain,
standartinė spalva – antracito pilka, RAL 7016
su praktiškomis durimis vartuose be slenksčio (žr. 54 psl.)

Paveikslėlis kairėje: M griovelis su New Silkgrain Titan paviršiumi

Motyvų apžvalga
nuo 43 psl.
Paviršiai ir spalvos
nuo 50 psl.
Dydžiai ir montavimo duomenys
nuo 76 psl.
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L griovelis

Vientisas elegantiškas vartų motyvas
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Paviršius New Silkgrain Titan už panašią
kainą kaip pilkšvai baltas New Silkgrain

L griovelis su New Silkgrain Titan paviršiumi
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L griovelis

Plieniniai arba medžio masyvo segmentai

L griovelis su New Silkgrain Titan paviršiumi

L griovelis iš šiaurinės eglės

L griovelis su paviršiumi New Silkgrain, standartinė spalva – ochros ruda, RAL 8001
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Trumpa apžvalga

Vartų modeliai
LPU

LTH

Plieninių segmentų paviršiai
S griovelis su paviršiumi New Silkgrain pilkšvai baltos spalvos, RAL 9016

Woodgrain
LPU
New Silkgrain
LPU
New Silkgrain Titan
LPU
Micrograin
LPU

Medienos masyvo segmentai
Šiaurinė eglė,
cūga
LTH

Motyvų apžvalga
nuo 44 psl.
Paviršiai ir spalvos
nuo 50 psl.
Dydžiai ir montavimo duomenys
nuo 76 psl.
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Design L griovelis

Nerūdijančiojo plieno aplikacijos ir įstiklinimo elementai

L griovelis Design, 461 motyvas su rubino raudonos spalvos įstiklinimo elementais, RAL 3003
Hörmann aliumininės namo durys TopPrestige, motyvas 173

L griovelis Design, motyvas 450,
standartinė spalva – šviesiai pilka, RAL 7035
Hörmann aliumininės namo durys TopPrestige, motyvas 693
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L griovelis Design, 457 motyvas, pilkšvai baltos spalvos, RAL 9016
Hörmann namo durų sistema TopPrestige, motyvas 188

Panašios išvaizdos garažo
vartai ir namo durys

Trumpa apžvalga

Vartų modeliai
LPU

Plieninių segmentų paviršiai
New Silkgrain
LPU
New Silkgrain Titan
LPU

ThermoPro Plus su pasirenkama RC 2 saugos įranga,
šoninėms bei viršutinėmis dalimis

Dreidimensionale Glasmotive

WK
2
Zertifizierte
Certified

RC
2
Sertifikuota

Sicherheit
safety

Aluminium-Haustüren
Genießen Sie Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause

sauga

ThermoPro namo ir įėjimo durys
Išvaizdi durų varčia deranti su puikia šilumine izoliacija.

Daugiau informacijos rasite
brošiūrose „Aliumininės namo durys“
ir „ThermoPro namo ir įėjimo durys“.

Dizaino elementai iš nerūdijančio plieno arba stiklo

Motyvų apžvalga
nuo 45 psl.
Paviršiai ir spalvos
nuo 50 psl.
Dydžiai ir montavimo duomenys
nuo 76 psl.
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Kasetė

Vartų motyvas klasikiniam statybų stiliui
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Kasetė su paviršiumi Woodgrain, standartinė spalva – antracito pilka, RAL 7016
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Kasetė

Plieniniai arba medžio masyvo segmentai

Kasetė iš cūgos

Kasetė su paviršiumi Decograin Golden Oak
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Kasetė su Woodgrain paviršiumi,
pilkšvai baltos spalvos, RAL 9016

Trumpa apžvalga

Vartų modeliai
LPU

EPU

LTE*

LTH

Kasetė iš cūgos, impregnuota ir padengta baltu gruntu

Plieninių segmentų paviršiai
Woodgrain
LPU, EPU, LTE*

4

Decograin dekorai
LPU

Medienos masyvo segmentai
Šiaurinė eglė,
cūga
LTH

* LTE tik pilkai baltos spalvos
Motyvų apžvalga
nuo 46 psl.
Paviršiai ir spalvos
nuo 50 psl.
Dydžiai ir montavimo duomenys
nuo 76 psl.
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Aliumininiai segmentiniai vartai ALR
Individualiam apipavidalinimui

Aliumininiai segmentiniai vartai ALR su montavimo vietoje montuojama apdaila

Aliumininiai segmentiniai vartai ALR su montavimo vietoje montuojama apdaila
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ALR
Išskirtiniam fasado
apipavidalinimui
Praktiškai nepastebimai į bendrą
namo visumą integruojami aliumininiai
segmentiniai garažo vartai.
Tokių vartų pagrindą sudaro Hörmann
pramoniniai segmentiniai vartai ALR
su aliuminine rėmo konstrukcija
ir daugiasluoksniu PU užpildu.
Fasadą jungiančią apkalą savo nuožiūra
galima apipavidalinti mediena, metalu,
keramika, plastiku ar kitomis
medžiagomis. Pasikonsultuokite
su Hörmann partneriu.

Išsamius montavimo
duomenis rasite ties
www.hoermann.com

ALR „Vitraplan“
Dėl viename lygmenyje su plokštuma
esančio įstiklinimo vartams suteikiamas
ypač aiškus ir elegantiškas akcentas.
Rėmo profilis paslėptas – niekas netrikdo
aiškaus bendrojo vaizdo. Šie išskirtiniai
vartai patinka dėl patrauklaus
atspindėjimo ir permatomumo mišinio.

Aliumininiai segmentiniai vartai ALR „Vitraplan“

Išsamią informaciją rasite brošiūroje
„Pramoniniai segmentiniai vartai“.
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Plieniniai segmentiniai vartai SPU F42 Plus
Plačioms vartų angoms iki 7000 mm

M griovelis su New Silkgrain Titan paviršiumi

L griovelis su New Silkgrain paviršiumi, standartinė spalva – šviesiai pilka, RAL 7035
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Su S, M, L grioveliais

Trumpa apžvalga

Vartų modeliai
SPU F42 Plus

S griovelis
Plieninių segmentų paviršiai
Woodgrain
SPU F42 Plus

M / L grioveliai
Plieninių segmentų paviršiai
L griovelis su New Silkgrain Titan paviršiumi

Woodgrain
SPU F42 Plus
New Silkgrain
SPU F42 Plus
New Silkgrain Titan
SPU F42 Plus
Micrograin
SPU F42 Plus

4

Decograin dekorai
SPU F42 Plus
(tik su M grioveliu)

Išsamius montavimo
duomenis rasite ties
www.hoermann.com

Atkreipkite dėmesį į tai, kad reikalinga
125 mm platesnė šoninė atrama
ir aukštesnė 390 mm sąrama.
Išsamią informaciją rasite brošiūroje
„Pramoniniai segmentiniai vartai“.
39

Design serijos mediniai vartai

Kaimiški vartų motyvai arba individualus apipavidalinimas
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Trumpa apžvalga

Vartų modeliai
LTH

Medienos masyvo segmentai
Šiaurinė eglė,
cūga
LTH

Vartų motyvas 403, iš šiaurinės eglės ir natūralaus akmens, žalia tropikinė spalva

Individualaus frezavimo pavyzdys, montavimo vietoje nudažoma baltai

Individualus
apipavidalinimas
Pavyzdžiui, su savo inicialais,
namo numeriu arba savo mėgstamu
motyvu. Pakanka paprasto brėžinio
kaip šablono, kad Jūsų individualūs
garažo vartai būtų baigti. Tai bus
vienintelis egzempliorius, kurio
daug kas pavydės.

Vartų motyvas 402 iš šiaurinės eglės su vienodos išvaizdos šoninėmis durimis
Paveikslėlis kairėje: vartų motyvas 405, montavimo vietoje nudažomi baltai,
su sąvarinių vartų kreipiančiosios ir dekoruotomis rankenomis

Motyvų apžvalga
nuo 47 psl.
Paviršiai ir spalvos
nuo 53 psl.
Dydžiai ir montavimo duomenys
nuo 76 psl.
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S griovelis

Vartų ir šoninių durų motyvų apžvalga

LPU
Dvisieniai plieniniai
daugiasluoksniai skydai
su šilumine izoliacija,
42 mm
Paviršius
Woodgrain
Spalvos
Pilkšvai balta (serijinė)
15 standartinių spalvų
RAL pagal pasirinkimą

LTE, LPU, Woodgrain

Maks. dydis
Plotis
6000 (7000*) mm
Aukštis
3000 (5000*) mm
* SPU F42 Plus
LTE
Vienasieniai
plieniniai segmentai

LTH, šiaurinė eglė

Paviršius
Woodgrain
Spalva
Pilkšvai balta (serijinė)
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm
LTH, cūga

LTH
Medienos masyvo segmentai
Medienos rūšys
Šiaurinė eglė
Cūga
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm

Paveikslėliuose parodyti vartai
2500 × 2125 mm
angai ir derančios šoninės durys
1000 × 2125 mm angai
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M griovelis

Vartų ir šoninių durų motyvų apžvalga

LPU
Dvisieniai plieniniai
daugiasluoksniai skydai,
42 mm
Paviršiai
Woodgrain
New Silkgrain
Micrograin

LTE, EPU, LPU, Woodgrain

LPU, New Silkgrain Titan

LPU, New Silkgrain

LPU, Decograin Golden Oak

LPU, Micrograin

LPU, Decograin Dark Oak

LTH, šiaurinė eglė

LPU, Decograin Night Oak

LTH, cūga

LPU, Decograin Rosewood

Spalvos
Pilkšvai balta (serijinė)
New Silkgrain Titan
15 standartinių spalvų
RAL pagal pasirinkimą
4 Decograin dekorai
Maks. dydis
Plotis
6000 (7000*) mm
Aukštis
3000 (5000*) mm
* SPU F42 Plus
EPU
Dvisieniai plieniniai
daugiasluoksniai skydai
su šilumine izoliacija,
42 / 20 mm
Paviršius
Woodgrain
Spalvos
Pilkšvai balta (serijinė)
15 standartinių spalvų
RAL pagal pasirinkimą
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm
LTE
Vienasieniai
plieniniai segmentai
Paviršius
Woodgrain
Spalva
Pilkšvai balta (serijinė)
Maks. dydis
Plotis
3000 mm
Aukštis
3000 mm
LTH
Medienos masyvo segmentai
Medienos rūšys
Šiaurinė eglė
Cūga
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm

Paveikslėliuose parodyti vartai
2500 × 2125 mm
angai ir derančios šoninės durys
1000 × 2125 mm angai
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L griovelis

Vartų ir šoninių durų motyvų apžvalga

LPU
Dvisieniai plieniniai
daugiasluoksniai skydai
su šilumine izoliacija,
42 mm
Paviršiai
Woodgrain
New Silkgrain
Micrograin

LPU, Woodgrain

Spalvos
Pilkšvai balta (serijinė)
New Silkgrain Titan
15 standartinių spalvų
RAL pagal pasirinkimą
Maks. dydis
Plotis
6000 (7000*) mm
Aukštis
3000 (5000*) mm
* SPU F42 Plus

LPU, New Silkgrain

LTH
Medienos masyvo segmentai
Medienos rūšys
Šiaurinė eglė
Cūga
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm

LPU, Micrograin

LTH, šiaurinė eglė

LTH, cūga

Paveikslėliuose parodyti vartai
2500 × 2125 mm
angai ir derančios šoninės durys
1000 × 2125 mm angai
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LPU, New Silkgrain Titan

Design L griovelis

Vartų ir šoninių durų motyvų apžvalga

LPU
Dvisieniai plieniniai
daugiasluoksniai skydai
su šilumine izoliacija,
42 mm
Paviršius
New Silkgrain
Spalvos
Pilkšvai balta (serijinė)
New Silkgrain Titan
15 standartinių spalvų
RAL pagal pasirinkimą

LPU, New Silkgrain
450 motyvas

LPU, New Silkgrain
456 motyvas

LPU, New Silkgrain
451 motyvas

LPU, New Silkgrain
457 motyvas, išdėstymas kairėje,
veidrodinis motyvas

LPU, New Silkgrain
461 motyvas su įstiklinimu

LPU, New Silkgrain
458 motyvas

LPU, New Silkgrain
452 motyvas

LPU, New Silkgrain
459 motyvas

LPU, New Silkgrain
462 motyvas su įstiklinimu

LPU, New Silkgrain
469 motyvas su įstiklinimu

Maks. dydis
Plotis
6000 (7000*) mm
Aukštis
3000 (5000*) mm
* SPU F42 Plus

Paveikslėliuose parodyti vartai
2500 × 2125 mm
angai ir derančios šoninės durys
1000 × 2125 mm angai

LPU, New Silkgrain
454 motyvas, motyvas išdėstytas viduryje
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Kasetė

Vartų ir šoninių durų motyvų apžvalga

LPU
Dvisieniai plieniniai
daugiasluoksniai skydai,
42 mm
Paviršius
Woodgrain
Spalvos
Pilkšvai balta (serijinė)
15 standartinių spalvų
RAL pagal pasirinkimą

LPU, EPU, LTE, Woodgrain

LPU, Decograin Golden Oak

LTH, kasetė, šiaurinė eglė

LPU, Decograin Dark Oak

LTH, kasetė, cūga

LPU, Decograin Night Oak

4 Decograin dekorai
Maks. dydis
Plotis
5500 mm
Aukštis
3000 mm
EPU
Dvisieniai plieniniai
daugiasluoksniai skydai
su šilumine izoliacija,
42 / 20 mm
Paviršius
Woodgrain
Spalvos
Pilkšvai balta
15 standartinių spalvų
RAL pagal pasirinkimą
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm
LTE
Vienasieniai
plieniniai segmentai
Paviršius
Woodgrain
LPU, Decograin Rosewood

Spalva
Pilkšvai balta
Maks. dydis
Plotis
3000 mm
Aukštis
3000 mm
LTH
Medienos masyvo segmentai
Medienos rūšys
Šiaurinė eglė
Cūga
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm

Paveikslėliuose parodyti vartai
2500 × 2125 mm
angai ir derančios šoninės durys
1000 × 2125 mm angai
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Design serijos mediniai vartai
Motyvų apžvalga

LTH
Medienos masyvo segmentai
Medienos rūšys
Šiaurinė eglė
Cūga (pav. viršuje)
Maks. dydis
Plotis
5000 mm
Aukštis
3000 mm

LTH, šiaurinė eglė
401 motyvas

LTH, šiaurinė eglė
402 motyvas

Papildomi akcentai
Pasirinkite iš 3 natūralių
akmenų. Natūralus akmuo
403 ir 404 motyvams suteikia
ypatingą išvaizdą. Spalvų
ir struktūros skirtumai sukurti
pačios gamtos.

Individualus
apipavidalinimas
Suprojektuokite medinius
vartus patys: pakanka
paprasto brėžinio ar šablono,
kad kompiuterizuota freza
pagal Jūsų projektą pagamintų
individualius vartus.

Žalia tropikinė

LTH, šiaurinė eglė
403 motyvas

LTH, šiaurinė eglė
403 motyvas,
su natūraliu akmeniu

Raudona „multicolor“

LTH, šiaurinė eglė
404 motyvas

LTH, šiaurinė eglė
404 motyvas,
su natūraliu akmeniu

Rožinė „balmoral“

LTH, šiaurinė eglė
405 motyvas

LTH, šiaurinė eglė,
405 motyvas, su išskirtiniais
sąvarinių vartų tvirtinimo
elementais ir dekoratyvinėmis
rankenomis (pasirinktinai)

Kiekvienus vartus Jūs galite
įsigyti su lygiai tokios pat
išvaizdos šoninėmis durimis.
Paveikslėliuose parodyti
vartai 2500 × 2125 mm angai
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Vartų rankenos

Juodas plastikas

Aliuminio liejinio balta, RAL 9016

Iš aliuminio lydinio,
sidabro spalvos

Matinis taurusis plienas

Šį vienoje plokštumoje su vartų lakštu
esantį cilindrą galima integruoti į namų
užsklendimo sistemą.
Visos nurodytos spalvos pagal
atitinkamą RAL spalvą.

Poliruotas taurusis plienas

Aliuminio liejinio ruda,
RAL 8028

Didesnis saugumas ir geresnė
apsauga nuo įsilaužimo
Garažams, kuriuose nėra antrojo įėjimo,
siūlome dvi pasirenkamas galimybes
avariniu atveju (pvz., dingus elektrai)
atidaryti automatinius garažo vartus
iš išorės.
Avarinio atrakinimo spyna
Automatiniams segmentiniams
vartams be rankenos rekomenduojame
avarinio atrakinimo spyną su apvaliu
cilindru (neintegruojamas į namo
užsklendimo sistemą).

Avarinio atrakinimo spyna
Rankiniu būdu valdomų
vartų apsauga nuo įsilaužimo
Naudojant šį užsklendimo
būdą, uždarius vartus, stabilus
bei savaime užsifiksuojantis
fiksatorius užsikabina už sraigto.
Taip užsklęsti vartai apsaugomi
nuo nepageidaujamo įsilaužimo.

Vartų rankenos su spyna
yra integruojamos į namo užsklendimo
sistemą. Boudeno lynas vidinėje pusėje
atblokuoja vartus.

Vartų fiksavimo sklendė.
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Įstiklinimai

Skaidraus plastiko įstiklinimus
įsigysite iš Hörmann serijos
su DURATEC įstiklinimu.
Jų požymiai:
• itin didelis atsparumas
įbrėžimams;
• ilgai išlieka skaidrūs;
• geresnė šiluminė izoliacija.
D tipo įstiklinimas
visiems vartų tipams ir šoninėms durims
su grioveliu. Paviršiai Woodgrain
ir Decograin, įstiklinimo rėmas iš plastiko:
juodos, baltos arba, pageidaujant,
vartų spalvos. Įstiklinimas, priklausomai
nuo vartų tipo, su viengubu ar dvigubu
stiklu iš plastiko, skaidrus arba
su kristaline struktūra
Aliumininiai įstiklinimo rėmai
visiems vartų tipams ir šoninėms durims
su grioveliu, įstiklinimo rėmas iš anodinto
aliuminio (DIN 17611), beicuotas
paviršius natūralaus atspalvio E6 / C0
(anksčiau E6 / EV 1), pagal pageidavimą
natūralaus atspalvio, galima įsigyti kaip
standartinį profilį (NF) arba termiškai
atskirtą profilį (WF), įstiklinimas
su viengubu ar dvigubu stiklu iš plastiko,
skaidrus arba su kristaline struktūra
Klasikinis įstiklinimas
visiems vartų tipams ir šoninėms
durims su grioveliais ir kasetėmis
Sunrise įstiklinimas
visiems vartų tipams ir šoninėms durims
su grioveliais ir kasetėmis, įstiklinimo
rėmas ir dekoratyviniai skirtukai:
plastikas, standartiškai baltos spalvos,
pagal pageidavimą natūralaus atspalvio,
Decograin vartų rėmas nudažomas
priderinant prie motyvo spalvos,
įstiklinimas priklausomai nuo vartų tipo
su viengubu ar dvigubu stiklu iš plastiko,
skaidrus arba su kristaline struktūra
V kasečių įstiklinimas
Rėmo matmenys priklauso
nuo kasečių arba vartų dydžio

D tipo įstiklinimas

Aliumininiai įstiklinimo rėmai
Vaizduojami klasikiniai įstiklinimai;
pavyzdyje 2500 mm pločio vartai

Klasikinis įstiklinimas S0

Klasikinis įstiklinimas M0

Klasikinis įstiklinimas L0

Klasikinis įstiklinimas S1

Klasikinis įstiklinimas S2

Klasikinis įstiklinimas M2

Kitus Sunrise įstiklinimo motyvus
Jums parodys Hörmann partneris.
Sunrise įstiklinimas S10

Sunrise įstiklinimas S60

Nurodymas
Dviejų apatinių vartų segmentų įstiklinti negalima.

V kasečių įstiklinimas V0
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Paviršiai ir spalvos
Galite pasirinkti

4 paviršiai

Woodgrain, pilkšvai balta, RAL 9016

New Silkgrain, pilkšvai balta, RAL 9016

New Silkgrain Titan

Micrograin, pilkšvai balta, RAL 9016
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Pilkšvai balta spalva
Serijinė gamyba

15 standartinių spalvų
Woodgrain
Ant šio tvirto medžio struktūros paviršiaus su originalia
medžio rievių pjūvio imitacija net ir mažiausi įbrėžimai
lengvai pataisomi.

New Silkgrain
Šis šilko lygumo paviršius atrodo labai elegantiškai
ir itin dera prie modernios architektūros.

New Silkgrain Titan
Antracito spalvos, tikroviškai atrodančios struktūros
paviršių Titan galite įsigyti už panašią kainą, kaip pilkšvai
baltos spalvos New Silkgrain paviršių.

Micrograin
Šis paviršius palieka įspūdį dėl lygiame pliene
įspausto banguoto profilio, sukuriančio atitinkamą
šviesos ir šešėlių efektą.

Segmentinių garažo vartų vidinės pusės dažniausiai būna pilkšvo
atspalvio (RAL 9002).
Jei dvisieniai plieniniai vartai yra saulės pusėje, reikia vengti tamsių
spalvų, nes dėl galimo plokštės išlinkimo gali sutrikti vartų veikimas.

Pilko aliuminio

RAL 9007

Balta aliuminio

RAL 9006

Žemės ruda

RAL 8028

Molio ruda

RAL 8003

Ruda su ochros atspalviu

RAL 8001

Lango pilka

RAL 7040

Šviesiai pilka

RAL 7035

Akmens pilka

RAL 7030

Antracito pilka

RAL 7016

Eglės žalia

RAL 6009

Samanų žalia

RAL 6005

Pilkšvai mėlyna

RAL 5014

Plieno mėlyna

RAL 5011

Rubino raudona

RAL 3003

Šviesaus dramblio kaulo

RAL 1015

15 pagrindinių spalvų už tą pačią kainą
Dvisienius EPU, LPU vartus ir šonines duris Jūs galite
užsisakyti standartiškai pilkšvai baltos spalvos, RAL 9016,
arba papildomai pasirinkti iš 15 standartinių spalvų ir maždaug
200 spalvų pagal RAL*. Vienasieniai LTE vartai tiekiami
tik pilkšvai baltos spalvos.
Paviršiai optimaliai apsaugoti nuo korozijos. Karštojo
cinkavimo medžiaga ir aukštos kokybės abipusė poliesterio
pagrindo danga lietų paverčia lašeliais, kurie nurieda
nepalikdami dryžių. Beveik visiškai išvengiama aplinkos
veiksnių suformuojamų papilkėjusių vietų.

Visos nurodytos spalvos pagal atitinkamą RAL spalvą.
Pavaizduotos spalvos ir paviršiai dėl techninių spausdinimo priežasčių
gali skirtis. Pasikonsultuokite su Hörmann partneriu.

* išskyrus perlų, švytinčias ir metalų atspalvio spalvas
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Decograin paviršiai

4 Decograin paviršiai

Decograin Golden Oak, vidutinio rudumo, auksinio gelsvumo ąžuolo medienos imitacija

Decograin Dark Oak, riešutmedžio spalvos ąžuolo medienos imitacija

Decograin Night Oak, intensyvaus tamsumo ąžuolo dekoras

Decograin Rosewood, raudonmedžio spalvos medienos imitacija
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Medienos masyvo rūšys

2 medienos masyvo rūšys
Decograin paviršiai
Decograin paviršiai palieka įspūdį dėl įspausto medžio
išvaizdos rašto. Patrauklus vaizdas sukuriamas
naudojant UB atsparią sintetinę plėvelinę dangą
išorinėje plieninių segmentų pusėje. Dėl ypatingos
paviršiaus apsaugos garažo vartai ilgai išlieka gražūs.

Šiaurinės eglės medienos masyvas

Cūgos medienos masyvas

Šiaurinė eglė yra šviesus, ypatingai tiesaus pluošto
spygliuotis. Šerdies vamzdeliai, pavienės sakų kišenėlės,
sukrapluoštis ir gelsvai rudos „šakelės“ – visa tai
yra natūralu.
Cūgos spalva yra nuo baltai gelsvos iki pilkšvai rudos,
spygliuočio pluoštas yra ypatingai tiesus su rudomis
pluošto kryptimi einančiomis mineralinio pluošto
juostomis ir gumbais.
Siekiant apsaugoti nuo medienos kenkėjų ir mėlynųjų
puvėsių, gamykloje mediena impregnuojama. Kad
apsaugotumėte nuo atmosferos reiškinių poveikio,
montavimo vietoje vartus turite padengti apsaugine
medžio glazūra, kad šie ilgai išliktų gražūs.

Decograin plieninių vartų vidinės pusės dažniausiai
būna pilkšvo atspalvio (RAL 9002).
Jei dvisieniai plieniniai vartai yra saulės pusėje, reikia vengti tamsių
paviršių, nes dėl galimo plokštės išlinkimo gali sutrikti vartų veikimas.
Pavaizduotos spalvos ir paviršiai dėl techninių spausdinimo priežasčių
gali skirtis. Pasikonsultuokite su Hörmann partneriu.
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Vartai su durimis be slenksčio, už kurio galima užkliūti
Durys vartuose
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Siūlo tik Hörmann

Lengvas praėjimas į garažą vartams,
kurių plotis iki 4000 mm
Tik Hörmann durų vartuose nerūdijančiojo plieno slenkstis
per vidurį yra 10 mm, o kraštuose – 5 mm aukščio. Taip
sumažinama rizika užkliūti ir sudaromos sąlygos lengviau
jį pervažiuoti.
Aliumininis durų rėmas serijinėje gamyboje yra anodintas
natūralia spalva bei pagal pageidavimą tiekiamas vartų spalvos.
Viršutinėje vartų dalyje, taip pat, kaip ir durų srityje, yra sąramos
sandariklis. Tvirtinimo elementai: viršutinė durų sąvara,
įleidžiamoji spyna su profiliniu cilindru, rankena (sulenkta, lygi)
su ovaliniu dekoraciniu skydeliu.
Durys vartuose dažniausiai atsidaro į išorę.

Standartiškai su durų pritraukėju ir slydimo bėgeliu
Durų pritraukėjas su slydimo bėgeliu tiekiamas be fiksatoriaus.
Pagal pageidavimą galėsite įsigyti jį ir su fiksatoriumi.
Pasirinktinai su integruotu durų pritraukėju
Itin elegantiškas ir apsaugotas pritraukėjas su fiksatoriumi
pav.).
nepastebimai įmontuotas į duris bei jų rėmą (žr.
Pasirenkamas keliagubas užraktas
Didesnę apsaugą nuo įsilaužimo ir papildomą stabilumą
dėl kaiščio ir kablinio skląsčio kiekviename durų segmente
pav.). Be to, durys
užtikrina keliagubas užraktas (žr.
vartuose sandariau užsidaro ir durų varčia tvirtai fiksuojama
per visą aukštį.

Atidarę duris vartuose, Jūs greitai pasiimsite tai, kas yra garaže:
sodo reikmenis, dviračius arba vežimėlius.

Durims vartuose su Decograin
paviršiumi pageidaujant galite
užsisakyti ir prie šio dekoro
pritaikyta spalva nudažytą rėmą.

Siekdami padidinti vartų
su durimis be slenksčio saugą,
rekomenduojame įmontuoti
optinį šviesos barjerą VL 2.

Įstiklinimų variantus ir specifikacijas rasite kainoraštyje arba
teiraukitės savo Hörmann partnerio.

Rankiniu būdu valdomi vartai
su durimis neturi išorinės
rankenos. Jie užrakinami
iš vidaus.

Kombinuotuose kasetiniuose
vartuose su durimis ir be jų,
kai vartai yra tokio paties
pločio, tam tikromis
aplinkybėmis padalijimas
kasetėmis yra nevienodas.
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Šoninės durys

Prie kiekvienų vartų derančios išvaizdos šoninės durys

Iš Hörmann įsigysite prie bet kurių vartų derančias garažo šonines duris. Pagal pageidavimą
ir su tiksliai taip pat išlygiuotais grioveliais, kaip segmentinių garažo vartų.
Tobulas papildymas: šoninės durys prie vartų.
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Galima įsigyti ir 2 sąvarų

Rankenų komplektas
Galite pasirinkti standartines
juodas plastikines rankenas
arba vieną iš pasirenkamų
rankenų ar keičiamų komplektų
iš daug medžiagų variantų
(pav. rankenų komplektas
iš tauriojo plieno).

Paruoštas montuoti durų komplektas
Hörmann šoninės durys tiekiamos paruoštos tvirtinti su profilinio
cilindro įleidžiamąja spyna, rutulio formos rankena su ovaliniu
dekoraciniu skydeliu ir su reguliuojamais vyriais. Šoninių durų
sąvaros rėmas pagamintas iš atsparaus atmosferos veiksniams
aliumininio profilio (gylis 60 mm) ir yra iš visų pusių užsandarintas.
Šonines duris galėsite įsigyti su tokiais paviršiais:
Woodgrain, New Silkgrain, New Silkgrain Titan, Micrograin ir Decograin.
Medienos masyvo duris siūlome iš šiaurinės eglės ir cūgos.

Vienodas dizainas
Užsakydami Decograin šonines
duris su Dark Oak, Golden Oak,
Night Oak ir Rosewood paviršiais
ir blokine ar kampine stakta,
gausite tokio pat paviršiaus
rėmą, staktą ir duris, kad būtų
užtikrinta vienoda išvaizda.

Siauras sąvaros rėmas
Priklausomai nuo durų aukščio,
rankenos padėtis yra nuo 898
iki 1064 mm nuo žemiausio grindų
paviršiaus (OFF)
Apsauga nuo įsilaužimų
3 lygmenų užraktas užsakomas
papildomai 2 tipo profiliui
su skląsčiu, 2 kabliais ir 2
klasės apsaugine šerdele
pagal DIN V ENV 1627 – 1630.

Aliumininė blokinė stakta
(1 profilio tipas)
skirta montuoti už angos ir angoje,
atidarymas į vidų
Aliumininė kampinė stakta
(1 profilio tipas)
skirta montuoti kaip vidinė atrama
Aliumininė kampinė stakta
(3 profilio tipas)
skirta montuoti kaip išorinė atrama

Platus sąvaros rėmas

Alternatyvios
šoninės durys –
universalios
durys MZ Thermo

Pastovus rankenos aukštis yra 1050 mm
nuo žemiausio grindų paviršiaus (OFF)
Aliumininė blokinė stakta
(2 profilio tipas)
skirta montuoti už angos arba angoje,
atidarymas į vidų arba išorę

Termiškai atskirtos
išorinės durys su puikia
šilumos izoliacija

%

esnė šiluminė
ger
iz

ja*
aci
oli

Šilumą izoliuojančios,
termiškai atskirtos išorinės durys

Iki 3
0

Aliumininė kampinė stakta
(2 profilio tipas)
skirta montuoti kaip vidinė
arba išorinė atrama
ter

m i š k a i a t s k ir t

a

• MZ Thermo su U
verte = 1,2 W/(m²·K)
• Pasirinktinai RC 2
modelio kaip
KSI Thermo

Durys jūsų namams
Kokybė nuo rūsio iki pastogės

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.

Daugiau informacijos rasite
brošiūroje „Durys Jūsų namui“.
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Modernizavimas ir gražinimas

Hörmann siūlo optimalius sprendimus kiekvienai montavimo ir permontavimo situacijai

Kada nors ateis laikas modernizuoti garažo vartus. Tam geriausias partneris – Hörmann,
kuris siūlo nebrangius standartinius dydžius, specialiai modernizavimui. Hörmann teikia
kiekvienai montavimo situacijai tinkamą ir optiškai patrauklų pasiūlymą.
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Pasinaudokite patraukliomis
standartinių dydžių kainomis

Modernizavimas nebrangiais,
greitai pristatomais standartinio
dydžio elementais
Hörmann siūlo daug standartinių dydžių, kurie optimaliai
priderinti prie keičiamų senų vartų. Dauguma Hörmann
modernizavimo dydžių tiekiami tiesiai iš sandėlio, todėl
greitai bus pas Jus.
Žinoma, mes lengvai išpildysime Jūsų norimus
specialius sprendimus.

Viskas iš vienų rankų –
iš Jūsų Hörmann partnerio
Su šiais standartiniais Hörmann dydžiais
Jūs sutaupysite nemažai pinigų ir greičiau
gausite naujuosius segmentinius vartus.

Nuo asmeninių konsultacijų, kaip kvalifikuotai išmontuoti
ir ekologiškai utilizuoti senuosius vartus, iki tinkamo naujųjų
vartų montavimo – padedant Jūsų Hörmann partneriui
modernizuoti yra daug paprasčiau nei Jūs galvojate.

Problemų nekeliantis,
paprastas montavimas
Esant standartinei montavimo situacijai, Hörmann tiekia
segmentinius vartus su visomis reikalingomis montavimo
medžiagomis. Probleminėms montavimo situacijoms
Hörmann suprojektavo specialų inkarą, kurį galima
universaliai naudoti šoniniam staktos tvirtinimui.
Konstrukcija išlygina esamus sienų nelygumus.

Vartų apipavidalinimas,
sukuriantis idealų vaizdą
Jūsų Hörmann partneris mielai paaiškins
segmentinių garažo vartų pranašumus.

Hörmann siūlo visiems vartams ir kiekvienai montavimo
situacijai optiškai patrauklų sprendimą. Taip sutaupomas
montavimo laikas ir sumažinamos išlaidos. Taip galima
lengvai uždengti matomus tarpus tarp staktos
ir angokraščio su rėmo gaubtu, pasirenkamu renovavimo
aptaisu arba apvadų komplektu. Žinoma visi paviršiai
ir spalvos priderinami prie vartų vaizdo.
Kituose puslapiuose rasite įvairių sprendimų
kiekvienai montavimo situacijai.

Jūsų vartai sumontuojami per vieną dieną:
žinoma, su pavara ir patogiu nuotoliniu valdymu.
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Nepriekaištingas montavimas

Standartinis montavimas ir specialus inkaras šoniniam tvirtinimui

Standartinis montavimas
Segmentinius vartus galima montuoti už angos.
Angokraštis užtikrina stabilumą. Stakta
už angos priveržiama tiesiai prie sienos.
Standartinis montavimas
Geriausiu atveju esamo garažo sąramos srityje
yra mažiausiai 100 mm laisvosios erdvės
(mažiausiai 115 mm, kai vartai su pavara)
ir 90 mm atstumas šonuose.
Hörmann segmentiniai vartai tiekiami
su visomis šiai montavimo situacijai
reikalingomis montavimo medžiagomis.

Specialus inkaras šoniniam
staktos pritvirtinimui
Su universaliai naudojamu specialiu inkaru
segmentinių vartų staktą galima tvirtinti prie
šoninės garažo sienos. Sienos nelygumus
galima lengvai išlyginti ir angokraštis lieka
nepažeistas.

montavimas, kai atstumas
nuo sienos iki 35 mm

montavimas, kai šoninė siena
įstriža ir nelygi

montavimas prie nelaikančiųjų fasadų
(klinkeris arba šiluminė izoliacija)
su min. 90 mm / maks. 125 mm
atstumu šonuose

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.
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Nepriekaištingas išlyginimas
Sąramos išlyginamieji apvadai

Sąramos išlyginamieji apvadai
Standartiniam montavimui
už angos su nedidele sąrama
Serijinis sąramos išlyginamasis aptaisas
visada yra vienodos išvaizdos su vartais
ir jį galima montuoti matomą angoje.

Dvisienis segmentų apvadas
Montavimui angoje su didesniu
tarpu iki lubų
Tos pačios spalvos dvisienis plokštelinis
apvadas uždengia tarpą tarp lubų ir sąramos
išlyginamojo apvado.

Sutampančių plokštumų
sąramos išlyginamasis apvadas
LPU vartuose šis sąramos išlyginamasis apvadas
yra elegantiškiausias sprendimas nematomam
perėjimui nuo apvado į vartų plokštumą.
Uždarius vartus viršutinis vartų elementas
priglunda prie apvado. Jis tiekiamas su visais
vartų motyvais (kasetė pagal užsakymą).

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.
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Graži forma ir prie vartų derantis vaizdas
Rėmo gaubtas ir aptaisų komplektas

Vartų spalvos rėmo gaubtas
Hörmann tiekia baltas Woodgrain šonines
staktas. Matomą šoninės staktos dalį galima
su rėmo gaubtu priderinti prie vartų dekoro
ar spalvos (esant Micrograin vartams
su lygiu paviršiumi).

1

Dviejų skirtingų pločių gaubtais galima
uždengti šoninę staktą įvairiose
montavimo situacijose.

55 mm pločio rėmo gaubtas, skirtas
montavimui už angos, su mažu atstumu
šonuose (< 90 mm)

90 mm pločio rėmo gaubtas,
skirtas montavimui angoje, prie sienos

2
Aptaisų komplektas
sąramai ir šonui
Angoje galima montuoti nebrangius
standartinio arba modernizavimo dydžio
vartus. Likęs tarpas tarp šoninės sienos
ir vartų rėmo (maks. 35 mm) uždengiamas,
naudojant aptaisų komplektą . Šį komplektą
sudaro aptaisai, antgaliai ir tvirtinimo
medžiagos (esant Micrograin vartams
su lygiu paviršiumi).
Tiekiamas prie vartų derantis serijinis
sąramos išlyginamasis apvadas .
Šoninė stakta papildomai uždengiama
rėmo gaubtu .

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.
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Sprendimai ypatingoms montavimo situacijoms
Renovavimo apvadai

Renovavimo apvadų komplektas
Nepriekaištingam išlūžusių
mūro kraštų uždengimui
Negražius tarpus sąramos ir angokraščio
srityje galima lengvai uždengti renovavimo
apvadu. Taip nereikės mūryti ir tinkuoti.
Tiekiamame komplekte yra 3 aptaisai
(kiekvienas 3 m ilgio), vienodos išvaizdos
su bet kokio paviršiaus ir spalvos vartais
(esant Micrograin vartams su lygiu paviršiumi).

Kompleksinis sprendimas
gatavų betoninių garažų
segmentiniams vartams
Į betoninius gatavus garažus montuoti skirtas
praplatintas sąramos išlyginamasis apvadas
nepriekaištingai uždengia angos sąramos sritį.
Specialus vartų rėmas su iš anksto sumontuotais
specialiais inkarais ir rėmo apvadais tvirtinamas
prie šoninės sienos arba prie kūginių šoninių
atramų. Platus rėmo apvadas uždengia esamą
tarpą tarp rėmo ir angos.
Šį vartų modelį galima įsigyti visų
spalvų su Woodgrain, New Silkgrain
ir Micrograin paviršiais.

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.
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Kokybiškos Hörmann garažo vartų pavaros
Patikimos, saugios, nereikalauja techninės priežiūros

Hörmann pavarų technika
Apgalvota ir pažangi technika, kuri Jūsų gyvenimą padarys patogesnį ir saugesnį.
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Garažo ir įvažiavimo vartų pavaros:
viskas iš vienų rankų ir puikiai tarpusavyje suderinta

Hörmann BiSecur
Moderni garažo ir įvažiavimo vartų
pavarų radijo ryšio sistema

Garažo ir įvažiavimo vartų pavaros
Pavarų sprendimai iš Europos gamintojo Nr. 1

Daugiau informacijos
rasite brošiūroje „Garažo
ir įvažiavimo vartų pavaros“.
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Du pavarų variantai

Saugu visą parą dėl automatinio durų užrakto

SupraMatic
Ypatingai greita pavara
su daug papildomų funkcijų

SupraMatic
serijiniame gaminyje su juodos
spalvos rankiniu siųstuvu
HS 5 BS

ProMatic
Nebrangi pradžia įvertinti Hörmann
aukščiausios klasės kokybę

ProMatic akumuliatorius
Pasirinktinai perkamas saulės
kolektoriaus modulis įkraus
akumuliatorių.

ProMatic
serijiniame gaminyje su juodos
spalvos rankiniu siųstuvu
HSE 2 BS
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SupraMatic
• 5 mygtukų rankinis siųstuvas HS 5 BS (juodas)
su vartų padėties užklausa
• mažos srovės sąnaudos: išlaidos energijai
maždaug tik 3 EUR per metus**
• labai paprastas programavimas
su dvigubu 7 segmentų ekranu
• atskirai įjungiamas halogeninis apšvietimas
• papildomas atidarymo aukščio
nustatymas garažui vėdinti
• pavaros gaubtas iš matinio aliuminio
SupraMatic E
Traukimo ir spaudimo jėga: 650 N
Pikinė jėga: 800 N
Atsidarymo greitis: maks. 22 cm/s
Vartų plotis: iki 5500 mm (maks. 13,75 m² vartų ploto)
SupraMatic P
su šviesos barjeru
Traukos ir slėgio jėga: 750 N
Pikinė jėga: 1000 N
Atsidarymo greitis: maks. 22 cm/s
Vartų plotis: iki 6000 mm (maks. 15 m² vartų ploto)
sunkiems mediniams vartams ir vartams su durimis

Siūlo tik Hörmann
Automatinis vartų užraktas
Uždarius vartus jie automatiškai užsirakina ir taip
apsaugomi nuo nepageidaujamo vartų atidarymo.
Ši unikali užsklendimo automatika veikia mechaniškai –
net ir dingus elektrai.

ProMatic
• 2 mygtukų rankinis siųstuvas HSE 2 BS (juodas)
• papildomas atidarymo aukščio nustatymas garažui vėdinti
ProMatic
Traukos ir slėgio jėga: 600 N
Pikinė jėga: 750 N
Atsidarymo greitis: maks. 14 cm/s
Vartų plotis: iki 5000 mm (maks. 11 m² vartų ploto)
ProMatic akumuliatorius
garažams be elektros srovės jungties
Traukos ir slėgio jėga: 350 N
Pikinė jėga: 400 N
Atsidarymo greitis: maks. 13 cm/s
Vartų plotis: iki 3000 mm (maks. 8 m² vartų ploto)

Šviesos barjeras EL 101

Didesnis saugumas
Ypač vaikų turinčios šeimos vertina didesnį saugumą.
Garažo angoje įrengtas šviesos barjeras iš karto –
be kontakto sustabdo vartus. Paprasta papildoma
apsauga, kuri mažai kainuoja.

* Išsamias garantijos sąlygas rasite interneto tinklalapyje: www.hormann.lt
** kai atliekami 5 vartų ciklai per dieną, o elektros kaina yra 0,25 Euro/kWh
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Mobilūs ir stacionarūs radijo priedai

Rankinis siųstuvas
HS 5 BS
4 mygtukų funkcijos
ir užklausos mygtukas,
galima įsigyti juodos
ir baltos spalvų,
visos funkcijos
yra tik SupraMatic
ir ProMatic pavarose

Rankinis siųstuvas
HS 4 BS
4 mygtukų funkcijos
(pav. kairėje)

Rankinis siųstuvas
HSD 2-A BS
Aliuminio išvaizdos
(pav. kairėje)
HSD 2-C BS
Blizgus chromuotas,
2 mygtukų funkcijos,
galima naudoti kaip
raktų pakabuką
(pav. dešinėje)

Rankinis siųstuvas
HSP 4 BS
4 mygtukų funkcijos,
su siuntimo blokuote,
įsk. žiedą raktams

HS 1 BS
1 mygtuko funkcija,
galima įsigyti
tik juodos spalvos
(pav. dešinėje)
Rankinis siųstuvas
HSZ 1 BS
1 mygtuko funkcija
(pav. kairėje)

Rankinis siųstuvas
HSE 2 BS
2 mygtukų funkcijos,
įsk. žiedą raktų pakabukui,
juodos ir baltos spalvos

HSZ 2 BS
2 mygtukų funkcijos,
skirtas įkišti į cigarečių uždegiklį
(pav. dešinėje)

Rankinis siųstuvas
HSE 2 BS
2 mygtukų funkcijos,
įsk. raktų pakabuką,
galima įsigyti 5 spalvų
ir 6 dekoruotų paviršių
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100% suderinamumas

Visi Hörmann gaminiai tinka vieni kitiems.
Su tuo pačiu rankiniu siųstuvu be garažo
vartų Jūs taip pat atidarysite ir, pvz., įvažiavimo
vartus su įmontuota Hörmann pavara.

Kodinis radijo jungiklis
FCT 3 BS
3 funkcijoms,
su apšviestais mygtukais

Kodinis radijo jungiklis
FCT 10 BS
10 funkcijų,
su apšviestais mygtukais
ir atlenkiamu apsauginiu dangteliu

Rankinis siųstuvas HS 5 BS su praktiška
rankinio siųstuvo stotele
Radijo ryšiu veikiantis
pirštų atspaudų skaitytuvas
FFL 12 BS
skirtas 2 funkcijoms
ir iki 12 pirštų atspaudų

Rankinis siųstuvas HSD 2-C BS, Jūsų raktų ryšulėliui

Radijo ryšio vidinis mygtukas
FIT 2
2 pavaroms arba
pavaros funkcijoms

Rankinis siųstuvas HSZ 2 BS, visada paruoštas
transporto priemonės cigarečių uždegiklyje
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Stacionarūs priedai

Magnetinis jungiklis
TTR 100 / TTR 1000
1 funkcijai,
su 2 raktais
(kiti pagal pageidavimą)
12, 100 arba 1000 raktų

Raktinis mygtukas
STUP 40 / STAP 40
potinkinis ir virštinkinis
modeliai,
įsk. 3 raktus

Vidinis mygtukas
IT 3b
Be didelio apšviesto
mygtuko, skirto patogiai
atidaryti vartus, vidinis
mygtukas IT 3b yra su dviem
papildomais mygtukais.
Su jais valdysite pavaros
apšvietimą ir visiškai
išjungsite pavaros radijo
ryšį, pvz., per atostogas
(skirta SupraMatic).
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Apšvietimo ir saugos priedai

Šviesos barjeras
Patikimos Hörmann vienakrypčių šviesos barjerų
sistemos iš karto sustabdo vartus, kai nutrūksta
šviesos spindulys.

Šviesos barjeras EL 101

Avarinis akumuliatorius
garažo vartų pavaroms
Su šia avarinio maitinimo funkcija šuntuosite
tinklo įtampos sutrikimus iki 18 valandų ir maks. 5
vartų ciklus. Normaliai eksploatuojant, avarinis
akumuliatorius vėl įsikrauna savaime. Visas
naujausias Hörmann garažo vartų pavaras galima
papildyti avariniu akumuliatoriumi.

Avarinis akumuliatorius HNA

Vartų šviesos diodų apšvietimas
Šviesos diodų juosta su neutralia balta šviesa
tinkamai apšviečia Jūsų vartus ir šonines duris.
Kištukinę sistemą galima individualiai sutrumpinti,
todėl ji tinka bet kokiam vartų pločiui. Jūs galite
rinktis, ar šviesos diodų juostą montuoti ant sąramos
ar ant vartų sąvaros apatinės briaunos.
Atstumas tarp šviesos diodų: 125 mm

Šviesos diodų šviesos juosta, sumontuota ant sąramos
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Techniškai ištobulinti

Valdymo komfortas ir didžiausia sauga

Garažo vartų naudotojų saugumas yra pačiame Hörmann prioritetų
sąrašo viršuje. Naujoviškais pasiūlymais Hörmann kuria standartus.
Tai įrodo didelis skaičius Hörmann patentų.
Šios naujovės Jus ir Jūsų šeimą saugo kasdien.
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Tempimo spyruoklių technologija
su „spyruoklė spyruoklėje“ sistema
Hörmann segmentiniai vartai su dvigubomis
tempimo spyruoklėmis ir dvigubais vieliniais
lynais kiekvienoje pusėje apsaugo vartų
plokštę nuo kritimo. Dėl patentuotos
„spyruoklė spyruoklėje“ sistemos, lūžus
spyruoklei, vartai nenukrenta ir niekas
nesužeidžiamas.
Iki 3000 mm pločio ir 2625 mm aukščio
segmentiniai vartai standartiškai gaminami
su šia pasiteisinusia tempimo spyruoklių
technologija.
Hörmann patentas

Hörmann patentas

Torsioninių spyruoklių technologija
su integruotu apsaugos mechanizmu
lūžtant spyruoklei
Hörmann segmentiniai vartai su iš abiejų
pusių esančiomis torsioninėmis spyruoklėmis
išsiskiria patentuotu apsaugos mechanizmu
nuo spyruoklės lūžimo. Lūžus spyruoklei,
jis iš karto sustabdo vartų eigą ir vartų
plokštė nenukrenta. Didesni vartai ir vartai
su sumontuotomis durimis juose arba
su medienos masyvo skydu tiekiami
su torsioninių spyruoklių technologija.

Saugos savybės pagal
Europos standartą 13241-1
Apsauga nuo vartų kritimo /
apsauga nuo pirštų privėrimo
Hörmann segmentiniai vartai
yra patikrinti ir sertifikuoti pagal
aukštus Europos standarto 13241-1
keliamus reikalavimus tiek atskirai,
tiek ir juos derinant su automatika.
Kažin, ar gali būti dar saugesni
segmentiniai vartai.
Verta palyginti su kitų gamintojų
siūlomais gaminiais!

Saugus vartų nukreipimas apsauginiais
kreipiamaisiais bėgeliais
Reguliuojami, patentuoti ratukai, tvirti ratukų
laikikliai ir apsauginiai kreipiamieji bėgeliai
neleidžia vartams nuslysti. Vartų plokštė
saugiai juda prie lubų.

Hörmann patentas

Apsauga nuo pirštų privėrimo
išorėje ir viduje bei prie lankstų
Dėl vartų elementų specialios formos nebėra
vietų, kuriose būtų galima prisispausti pirštus.
Nei tarp plokštelių, nei prie lankstų. Šią apsaugą
nuo pirštų prisivėrimo siūlo tik Hörmann.

Apsauga nuo pirštų privėrimo
šoninėse staktose
Hörmann šoninės staktos yra nuo apačios
iki viršaus visiškai uždaros. Taigi tarp vartų
plokštės ir šoninių staktų pirštų įkišti
praktiškai neįmanoma!
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Optimali šilumos izoliacija
Patikrinta ir sertifikuota

Kai garažas ir namas yra tiesiogiai sujungti, rekomenduojama naudoti gerai
izoliuotus garažo vartus. ThermoFrame rėmo jungtis pagerina ir taip geras
Hörmann dvisienių segmentinių garažo vartų izoliacines savybes.
Taip sumažinsite energijos išlaidas.
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Siūlo tik Hörmann

Vartų charakteristikos pagal
Europos standartą 13241-1
Hörmann patikrintos ir sertifikuotos keturios svarbiausios
garažo vartų charakteristikos: šilumos izoliacija, garso
izoliacija, sandarumas ir atsparumas vėjui.

Šilumos izoliacija
Dvisieniai plieniniai vartai, 42 / 20 mm

Iki

15 %

*

geresnė šiluminė
izoliacija

Segmentas
Vartų plokštė
įmontuoti vartai 1)
Dvisieniai plieniniai vartai, 42 mm
Segmentas
Vartų plokštė
įmontuoti vartai 1)

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

Vienasieniai plieniniai vartai
Vartų plokštė
įmontuoti vartai 1)

U = 6,0 W/( m²·K)
U = 6,5 W/( m²·K)

Vartai su medienos masyvo skydu

ThermoFrame
Geresnė šiluminė izoliacija
segmentiniuose vartuose

Vartų plokštė
įmontuoti vartai 1)

Kartu su vartų rėmu montuojamas plastikinis profilis
užtikrina šilumos atskyrimą tarp rėmo ir mūro bei iki 15 %*
pagerina šiluminę izoliaciją.

Vienasieniai plieniniai vartai
Dvisieniai plieniniai vartai, 42 / 20 mm
Dvisieniai plieniniai vartai, 42 mm

Be to, abiejose pusėse ir viršutinėje vartų srityje esančios
sandarinimo briaunos mažina šildymo energijos nuostolius
iš garažo vidaus.

U = 1,0 W/( m²·K)
U = 1,4 W/( m²·K)
U = 1,8 W/( m²·K)

U = 2,5 W/( m²·K)
U = 3,0 W/( m²·K)

Garso izoliacija
R = apie 20 dB
R = apie 21 dB
R = apie 25 dB

Sandarumas
Oras

Vienasieniai plieniniai vartai
Dvisieniai plieniniai vartai
su grioveliais (be L griovelių)
Dvisieniai plieniniai vartai
su kasetėmis ir L grioveliais
Vartai su medienos masyvo skydu

0 klasė

Vanduo Vienasieniai plieniniai vartai
Dvisieniai plieniniai vartai
Vartai su medienos masyvo skydu

0 klasė
3 klasė
0 klasė

Pasirenkamą ThermoFrame rėmo jungtį galėsite įsigyti
visiems Hörmann segmentiniams garažo vartams.

2)

2 klasė
3 klasė
0 klasė

2)

2)
3)
2)

Vėjo apkrova
Vienasieniai plieniniai vartai
Dvisieniai plieniniai vartai, 42 / 20 mm
Dvisieniai plieniniai vartai, 42 mm
Vartai su medienos masyvo skydu

2
3
3
3

klasė
klasė
klasė
klasė

Didesnės atsparumo vėjo apkrovai klasės – pagal paklausimą

* dvisienių segmentinių garažo vartų LPU dydis:
5000 × 2125 mm

1)

U vertės galioja įmontuotiems vartams be įstiklinimo.
Dydžiai: 5000 × 2125 mm

2)

Vartai su ventiliacinėmis angomis, pagal užsakymą 2 – 3 klasės

3)

Vandens slėgis iki 70 Pa
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Dydžiai ir montavimo duomenys
LPU, EPU, LTE dydžių diapazonas

Dydžių diapazonas visų tipų vartams

Modernizavimo dydžiai
(negalimi kasečių motyvams
su Decograin paviršiumi
ir medienos masyvo vartams)

● ● = pristatomi standartiniai dydžiai priklauso nuo vartų tipo ir vartų motyvo

3000

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2205

●

●

2080

●

●

●

1955

●

●

●

6000

5500

2370

6180

5680

5430

5180

4680

4930

GIM

Vidiniai garažo matmenys (GIM)

Kreipiančiųjų tipai

Modernizavimo dydžiai

Z tipo tvirtinimo elementai
min. lubų aukštis**

LDH

N tipo tvirtinimo elementai
min. lubų aukštis**

LDH

L tipo tvirtinimo elementai
min. lubų aukštis**

Z tipo tvirtinimo elementai
min. lubų aukštis**

LDH*

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

2205

2320

2175

2000

2115

1970

2210

2000

2115

1970

2080

2195

2050

1875

1990

1845

2085

1875

1990

1845

1955

2070

1925

Rankiniu būdu valdomi vartai

3000

3210

2950

3100

2900

2875

3085

2825

2975

2775

2750

2960

2700

2850

2650

Vartų aukštis (RM)

Rankiniu būdu valdomi vartai

Vartų aukštis (RM)

LDH

Vartai su pavara

Vartų aukštis (RM)

Vartų aukštis (RM)

Vartai su pavara

76

●

LZ
4430

4180

3930

3680

3430

3180

2930

2805

2680

2555

2430

Vartų plotis (LZ)

2495

2500

5250

●
5000

●

4750

●

4500

1875

4250

●

4000

●

3750

●

3500

2000

●

3250

●

3000

●

2750

●

2625

2125

2375

2250

2940

●

●

3120

●

●

2440

●

2375

2620

2500

2315

●

2190

●

Vartų aukštis (RM)

2750
2625

2250

Vartų aukštis (RM)

2875

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

2205

2305

2125

2000

2100

1920

2210

1950

2100

1900

2080

2180

2000

1875

1975

1795

2085

1825

1975

1775

1955

2055

1875

Matmenys, mm

Kreipiančiųjų tipai

Paaiškinimai
Jei domitės šio tipo kreipiančiosiomis,
skirtomis aukščiau esantiems vartams,
kreipkitės į savo Hörmann partnerį.
Visų dydžių mediniai vartai nepristatomi
su Z tipo tvirtinimo elementais.

Z tipo tvirtinimo elementai
Tempimo spyruoklių tvirtinimo elementas
su tempimo spyruoklių technologija
Plotis maks. 3000 mm
Aukštis maks. 2625 mm

N tipo tvirtinimo elementai

LZ
RM
LT

LDH

GIM
ET

Vidinis staktos matmuo
Modulinių matmenų aukštis
Lubų aukštis
N tvirtinimo elementai:
** su ThermoFrame ir pavara + 45 mm
Z/L tipo tvirtinimo elementai
** su ThermoFrame ir pavara + 30 mm
Naudingasis pravažiavimo angos aukštis
L tipo tvirtinimo elementai:
* Vartuose virš 3010 mm pločio naudingasis
pravažiavimo plotis sumažėja dar 50 mm.
Vidiniai garažo matmenys
Įstūmimo gylis

Standartinis tvirtinimo elementas
su torsioninių spyruoklių technologija
Plotis maks. 6000 mm
Aukštis maks. 3000 mm

L tipo tvirtinimo elementai
Žemos sąramos tvirtinimo elementas
su torsioninių spyruoklių technologija
Plotis maks. 6000 mm
Aukštis maks. 3000 mm

H tipo tvirtinimo elementai
Aukščiau pakeltas tvirtinimo elementas
su bėgeliais su torsioninių spyruoklių
technologija
Plotis maks. 6000 mm
Aukštis maks. 3000 mm

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.

Matmenys, mm
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Dydžiai ir montavimo duomenys

Tvirtinimo elementų tipai ir LPU, EPU, LTE montavimo matmenys

Horizontalusis pjūvis

Montavimas su Z, N ir L tipo tvirtinimo elementais

Z tipo tvirtinimo N tipo tvirtinimo
elementai
elementai

L tipo tvirtinimo
elementai

H tipo tvirtinimo
elementai

Bendrasis pavarų ilgis

LZ

Z tipo tvirtinimo N tipo tvirtinimo L tipo tvirtinimo
elementai
elementai
elementai

125

Vartai su pavara
2125 (K)

3200

3200

155

2250 (K)
Viduje
Innen

≥ 90

GIM ≥ LZ + 180

Vartų aukštis iki

3200

2375 (M)

≥ 90

3450

3450

2500 (M)

3450

3000 (L)

4125

4125

4125

Vertikalieji pjūviai
Z tipo tvirtinimo elementai

N tipo tvirtinimo elementai
ET ≥ RM + 510

ET ≥ RM + 510

RM + 470

RM + 470

1000

1000

490

RM + 45

RM – 285

RM

155
LDH

Innen
Viduje

RM + 155

DE ≥ RM + 210

RM – 65

RM – 400

LDH

155
RM

DE ≥ RM + 100

490

Viduje
Innen

OFF

OFF

L tipo tvirtinimo elementai

H tipo tvirtinimo elementai

ET ≥ RM + 750

ET

RM + 670

DH

RM + 550

DM

165

≥ 220*

1000

LH

LH – 358

RM = LDH

DE

Innen
Viduje

LH + 97

RM – 65

RM – 400

LDH

RM

DE ≥ RM + 100

240

155

OFF
OF
F
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* su ThermoFrame ≥ 255

570

490

Innen
Viduje

OFF
OFF

Matmenys, mm

Montavimas su sutanpančių plokštumų aptaisu

BZ tipo tvirtinimo BL tipo tvirtinimo
elementai
elementai

Bendrasis pavarų ilgis

Paaiškinimai

K
M
L

Vartai su pavara

Vartų aukštis iki

2125 (K)

3272

3272

2375 (M)

3522

3522

3000 (L)

4197

4197

Z
N
L
H

BZ

Vertikalieji pjūviai

BL

BZ tipo tvirtinimo BL tipo tvirtinimo
elementai
elementai

be sąramos

RAM

BH

10

LZ
RM
RAM:

Užsakomi matmenys
Vidinis staktos matmuo
Modulinių matmenų aukštis
Išoriniai rėmo matmenys
(su ištisiniu apvadu)
min. = RM + 240 mm
maks. = RM + 600 mm
(vartų segmento aukštis)

LDH

Naudingasis pravažiavimo angos aukštis
N tvirtinimo elementai:
Rankinis valdymas = RM – 50 mm
su pavara = RM
Z/BZ tipo tvirtinimo elementai:
rankinis valdymas = RM – 80 mm
su pavara = RM – 30 mm
L/BL tipo tvirtinimo elementai:
Rankinis valdymas = RM – 100 mm
su pavara (LZ < 3000) = RM – 30 mm
su pavara (LZ > 3000) = RM – 80 mm

GIM
ET
TB
BH
LH
DM
DH
OFF

Vidiniai garažo matmenys
Įstūmimo gylis
Vartų plokštė
Apvado aukštis
Pakabinamojo bėgelio aukštis
Vidurinė lubų pakaba
Galinė lubų pakaba
Paruoštų grindų viršutinė briauna

RM
95

BH

Tempimo spyruoklės tvirtinimo elementas
su sutampančių plokštumų aptaisu
Žemos sąramos tvirtinimo
elementas su ištisiniu apvadu

Lubų aukštis
N tvirtinimo elementai:
rankinis valdymas ≥ RM + 210 mm
su pavara ≥ RM + 210 mm
su pavara ir ThermoFrame ≥ RM + 255 mm
Z/L tipo tvirtinimo elementai
rankinis valdymas ≥ RM + 100 mm
su pavara ≥ RM + 115 mm
su pavara ir ThermoFrame ≥ RM + 145 mm

OFF

RAM

Kreipiančiųjų tipai
Tempimo spyruoklės tvirtinimo elementas
Standartinė kreipiančioji
Žemos sąramos tvirtinimo elementas
Aukščiau pakelta kreipiančioji
su bėgeliais
Jei domitės šio tipo kreipiančiosiomis,
skirtomis aukščiau esantiems vartams,
kreipkitės į savo Hörmann partnerį.

LT

TB

BZ tipo tvirtinimo BL tipo tvirtinimo
elementai
elementai

Pavarų bėgeliai
Trumpas bėgelis
Vidutinis bėgelis
Ilgas bėgelis

su sąrama

Nurodymas
Prieš įmontuojant segmentinius vartus,
turi būti užbaigtos vartų angos ir garažo
grindys. Erdvėje, kurioje bus montuojami
vartai, neturi būti maitinimo linijų,
šildytuvų-ventiliatorių ir t. t.
DE

RM

TB

OFF

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.

Matmenys, mm
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Dydžiai ir montavimo duomenys
LPU su durimis vartuose

○ ○ = negalima esant Decograin, Micrograin ir New Silkgrain
□ □ = negalima esant Decograin

Vartu su durimis ir grioveliais
dydžių diapazonas

Durys vartuose su grioveliais Naudingasis
praėjimo angos aukštis ir rankenų aukščiai

LPU vartai su durimis

3000
2875

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2750
○

○

○

○

○

○

○

○

○

2500

Durys vartuose
su įstiklinimu

Rankenos aukštis
nuo OFF

1955

1955

831

1871

1871

799

2155

2155

906

2055

2055

868

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

4000

3750

3500

3250

3000

813
782

2750

1907
1827

2500

1827
1747
2375

1955
1875
2250

Vartų aukštis (RM)

2625

Durys vartuose be
įstiklinimo

Vartų plotis (LZ)

Vartų su durimis ir kasetėmis
dydžių diapazonas

Durys vartuose su kasetėmis Naudingasis
praėjimo angos aukštis ir rankenų aukščiai

LPU vartai su durimis

Vartų aukštis (RM)

3000

Durys vartuose

Rankenos aukštis
nuo OFF

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

Vartų plotis (LZ)
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Matmenys, mm

Horizontalusis pjūvis

Matmenų paaiškinimai

N tipo tvirtinimo elementai

L tipo tvirtinimo elementai

175

LZ

Viduje
Innen

≥ 90

GIM ≥ LZ + 180

≥ 90

Vertikalieji pjūviai

N
L

Kreipiančiųjų tipai
Standartinė kreipiančioji
Žemos sąramos tvirtinimo elementas

LZ
RM

Užsakomi matmenys
Vidinis staktos matmuo
Modulinių matmenų aukštis

LT

Lubų aukštis
N tvirtinimo elementai:
rankinis valdymas ≥ RM + 220 mm
su pavara ≥ RM + 235 mm
su pavara ir ThermoFrame ≥ RM + 255 mm
L tipo tvirtinimo elementai:
rankinis valdymas ≥ RM + 125 mm
su pavara ≥ RM + 125 mm
su pavara ir ThermoFrame ≥ RM + 145 mm

LDH

Naudingasis pravažiavimo angos aukštis
N tvirtinimo elementai:
rankinis valdymas = RM – 160 mm
su pavara = RM – 100 mm
L tipo tvirtinimo elementai:
rankinis valdymas = RM – 160 mm
su pavara = RM – 160 mm

GIM
ET
OFF

Vidiniai garažo matmenys
Įstūmimo gylis
Paruoštų grindų viršutinė briauna

N tipo tvirtinimo elementai
ET ≥ RM + 510
RM + 470
1000

Nurodymas
Atsidarymo aukštis neturi būti mažesnis
nei užsakomi vartų matmenys (RM),
nes kitaip durys vartuose neatsidarys.
RM + 30

Innen
Viduje

RM - 285

RM

175
LDH

RM + 155

DE ≥ RM + 220

490

Montavimas su ThermoFrame
Montuojant su ThermoFrame
LDB = LZ – 12 mm
Montuojant su ThermoFrame ir rėmo gaubtu
LDB = LZ – 15 mm
Montuojant su ThermoFrame ir pavara
N tipo tvirtinimo elementai + 20 mm
L tipo tvirtinimo elementai + 20 mm

OFF
OFF

L tipo tvirtinimo elementai
ET ≥ RM + 750
RM + 670
RM + 550

205

1000

RM - 80

RM - 400

LDH

175
RM

DE ≥ RM + 125

490

Innen
Viduje

OFF
OFF

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.

Matmenys, mm
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Dydžiai ir montavimo duomenys

Šoninės durys iš plieno ir masyvios medienos

Horizontalieji pjūviai
LF = LDB

68

10

68

68

68

10

55

55

Innen
Viduje
RAM = LF – 20
LF

Innen
Viduje
RAM = LF + 136

Šoninės durys su aliuminine blokine stakta, 1 profilio tipas
Įstatymas už angos ribų

Šoninės durys su aliuminine blokine stakta, 2 profilio tipas
Įstatymas angoje

RAM = BRB + 46
10

LDB = RAM – 136
164

68

Viduje
Innen

68

10

Innen
Viduje
LDB = BRB – 86
BRB – 10

RAM = Bestellmaß = LF – 20
LF

BRB

2 sąvarų šoninės durys su aliuminine blokine stakta, 2 profilio tipas
Įstatymas angoje

Šoninės durys su aliuminine kampine stakta, 3 profilio tipas
Išorinė atrama

75

75

LF

LF

Innen
Viduje

Innen
Viduje
RAM = LF

RAM = LF + 150

Šoninės durys iš masyvios medienos
Įstatymas už angos ribų

Šoninės durys iš masyvios medienos
Įstatymas angoje

Vertikalieji pjūviai
53

Šoninės durys
iš masyvios medienos
Įstatymas už angos ribų

75
LF = LDH
OFF

Innen
Viduje

OFF

LF = LDH

RAM = LF + 75
Viduje
Innen

RAM = BRH + 18

LDH = BRH – 48

BR H

BRH – 10

Šoninės durys
su aliuminine kampine
stakta, 2 profilio tipas
Išorinė atrama

OFF

RAM = LF + 75

75

Šoninės durys
su aliuminine blokine
stakta, 2 profilio tipas
Įstatymas angoje

Innen
Viduje

LF = RAM +10

LDH = RAM – 68

Viduje
Innen

RAMRAM
= užsakomi
matmenys
= Bestellmaß

120

68

OFF

LDH = RAM – 68

RAM
= Bestellmaß
RAM
= užsakomi
matmenys

Viduje
Innen

OFF

Šoninės durys
su aliuminine blokine
stakta, 2 profilio tipas
Įstatymas už angos ribų

82

53

10

60

OFF

Šoninės durys
iš masyvios medienos
Įstatymas angoje

Matmenys, mm

Standartinio dydžio plieninės šoninės durys

Užsakomi matmenys = RAM

Vidiniai angos matmenys

Paaiškinimai
Rankenos aukštis*

P1

P2

P3

Blokinė stakta, montavimas už angos (užsakomi matmenys = RAM)
1 profilio tipas (atsidaro tik į vidų) ir 2 profilio tipas
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

875 × 2000

1050

855 × 2115

875 × 2125

1050

980 × 1990

1000 × 2000

1050

980 × 2115

1000 × 2125

1050

1 tipo profilis (siauras sąvaros rėmas)
2 tipo profilis (platus sąvaros rėmas)
3 tipo profilis (siauras sąvaros rėmas)

LDB
LDH
RAM:
LF
BRM
BRB
BRH
OFF

Naudingasis praėjimo plotis
Naudingasis praėjimo angos aukštis
Išoriniai rėmo matmenys
Mūro angos matmenys
Orientaciniai konstrukciniai matmenys
Statymo orientacinio matmens plotis
Orientacinis konstrukcinis aukštis
Paruoštų grindų viršutinė briauna
Nestandartiniai dydžiai
1 sąvaros šoninės durys pagal užklausimą
2 sąvarų šoninės durys:
1200 – 2558 × 1960 – 2558

Blokinė stakta, montavimas angoje (užsakomi matmenys = RAM)
2 profilio tipas (tik S, M, L grioveliai)
855 × 1990

P1
P2
P3

* Rankenų aukščius esant specialiems
dydžiams rasite montavimo duomenyse.

Kampinė stakta, vidinė atrama (užsakomi matmenys = BRB × BRM)
1 ir 2 profilių tipai (tik S, M, L grioveliai)
875 × 2000

955

875 × 2125

1010

1050
1050

1000 × 2000

955

1050

1000 × 2125

1010

1050

Kampinė stakta, išorinė atrama (užsakomi matmenys = BRB × BRM)
2 profilio tipas (tik S, M, L grioveliai) ir 3 profilio tipas
875 × 2000

1050

955

875 × 2125

1050

1010

1000 × 2000

1050

955

1000 × 2125

1050

1010

Standartiniai dydžiai, šoninės durys iš medienos masyvo

Užsakomi matmenys = RAM

Vidiniai angos matmenys

Rankenos aukštis*

Montavimas už angos (užsakomi matmenys = RAM)
(S, M, L griovelis, kasetė)
1005 × 2190

855 – 875 × 2115 – 2125

1050

1130 × 2190

980 – 1000 × 2115 – 2125

1050

Montavimas už angos (užsakomi matmenys = RAM)
(401, 403, 404, 405 motyvai)
1130 × 2190

980 – 1000 × 2115 – 2125

1050

Daugiau informacijos rasite prie montavimo
duomenų arba klauskite savo Hörmann partnerio.

Matmenys, mm
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Įsitikinkite tikrąja Hörmann vartų kokybe

Visoms naudojimo sritims naujose statybose ir modernizuojant
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Plokštuminiai atverčiami Berry vartai

Šoniniai segmentiniai vartai

Susukami garažo vartai
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Įsitikinkite tikrąja Hörmann durų kokybe

Visoms naudojimo sritims naujose statybose ir modernizuojant
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Įsitikinkite tikrąja Hörmann kokybe

Visoms naudojimo sritims naujose statybose ir modernizuojant

Su Hörmann galite planuoti savo darbus.
Dėl kruopščiai vienas su kitu suderintų
sprendimų kiekvienai sričiai Jums
siūlomi aukštos kokybės gaminiai,
pasižymintys dideliu funkcionalumu.

Garažo vartai
Optimaliai pritaikyti Jūsų asmeniniam architektūros stiliui:
atverčiami arba segmentiniai vartai iš plieno arba medžio.

Vartų pavaros

Garažo vartai
ir vartų
pavaros
Aliumininės
namo
durys

Mėgaukitės suteikiamu dideliu patogumu ir apsaugotu
nuo įsilaužimo saugumu: Hörmann pavaros, skirtos garažo
ir įvažiavimo vartams.

Namo durys
Mūsų plačioje namo durų programoje rasite savo
poreikius ir reikalavimus atitinkantį durų motyvą.

Plieninės durys
Solidžios durys visoms Jūsų namo zonoms,
nuo rūsio iki stogo.

Staktos

ThermoPro namo durys

Pasirinkite iš plačios programos, skirtos naujoms
statyboms, perstatymui ir modernizavimui.

www.hoermann.com

Plieninės durys
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Hörmann: kokybė be kompromisų

Hörmann KG Amshausen, Vokietija

Hörmann KG Antriebstechnik, Vokietija

Hörmann KG Brandis, Vokietija

Hörmann KG Brockhagen, Vokietija

Hörmann KG Dissen, Vokietija

Hörmann KG Eckelhausen, Vokietija

Hörmann KG Freisen, Vokietija

Hörmann KG Ichtershausen, Vokietija

Hörmann KG Werne, Vokietija

Hörmann Genk NV, Belgija

Hörmann Alkmaar B.V., Nyderlandai

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lenkija

Hörmann Beijing, Kinija

Hörmann Tianjin, Kinija

Hörmann LLC, Montgomery IL, JAV

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, JAV

Hörmann – vienintelis gamintojas tarptautinėje rinkoje, galintis

GARAŽO VARTAI

pateikti daugybę kompleksinių sprendimų kiekvienam statybiniam

PAVAROS

pardavimų ir serviso tinklas paplitęs visoje Europoje. Kompanijos

PRAMONINIAI VARTAI
KROVIMO SISTEMOS

gamyklos veikia Kinijoje bei JAV. Hörmann – Jūsų patikimas

DURYS

partneris, užtikrinantis aukščiausią kokybę ir ilgaamžiškumą.

STAKTOS

www.hoermann.com

gamyklose pagal naujausius technikos standartus. Hörmann
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projektui. Hörmann produkcija pagaminta modernių technologijų

