
 Преглед на асортимента
Гаражни врати, задвижвания, пешеходни 
врати, каси, товаро-разтоварна техника, 
системи за контрол на достъпа
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Врати Berry
Намерили приложение над 13 милиона пъти

Класикът в областта на гаражните врати от 1952 г. насам предлага 

отлично съотношение цена-качество.

• Голям избор измежду над 20 мотива врати

• Комфортно отаваряне и затваряне

• САМО ПРИ HÖRMANN: надеждна защита срещу повдигане с лост 

чрез уникална блокировка с въртящо се резе

Само при Hörmann

заключване с въртящо 
се резе



Гаражни секционни врати
Качествените врати с вертикално отваряне

Елегантните автоматични секционни врати на Hörmann се отварят 

вертикално нагоре, като по този начин пестят място в и пред гаража.

• САМО ПРИ HÖRMANN: трайна защита от евентуална корозия 

посредством пластмасова пета на касата

• Еднакво разстояние между профилите на обшивката  

и незабележими преходи между ламелите при вратите  

с обшивка на линии

• НОВО: LPU 67 Thermo с превъзходна топлоизолация чрез  

ламели с прекъснат термомост и дебелина 67 мм

Само при Hörmann

пластмасова пета  
на касата
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Секционни врати със странично отваряне
С оптимално съгласувана задвижваща система 
или като врата с ръчно задвижване

Секционната врата със странично отваряне Hörmann не се отваря 

нагоре, а настрани. Това е особено предимство, когато е необходимо 

таванът на гаража да остане свободен например за съхранение  

на предмети (дъски за сърф и други подобни).

• Безопасно отваряне и затваряне на вратата благодарение  

на двойна изключваща автоматика

• САМО ПРИ HÖRMANN: комфортно преминаване на лица 

благодарение на индивидуално настройващо се частично  

отваряне на вратата в комбинация с автоматично задвижване

• Стабилни двойни ходови ролки  

за прецизно направляване  

на вратата Само при Hörmann

Автоматична функция  

на вградената врата, 

командвана от дръжката



Гаражни врати RollMatic
Гаражна ролетна врата RollMatic,  
гаражна автоматична врата,  
прибираща се под тавана RollMatic OD

Гаражните врати RollMatic се отварят вертикално и не се нуждаят  

от място пред и в гаража.

• Гаражна ролетна врата RollMatic за свободен таван, който може  

да се използва за лампи или като допълнително място за складиране

• Гаражна автоматична врата, прибираща се под тавана RollMatic OD  

с минимална необходимост от щурц, идеална за модернизиране  

при тесни пространства

• Вградена система за компенсиране на теглото при двете врати  

за щадене на механиката на задвижването и постигане на голяма 

продължителност на използване

Само при Hörmann

Гаражна ролетна врата  

с техника с разтегателни 

пружини
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Задвижвания за гаражни  
и портални врати
Съвместими задвижвания  
от производител No. 1 в Европа

Задвижванията за гаражни и портални врати на Hörmann  

с радиосистемата BiSecur предлагат комфорт и сигурност.

• Задвижването за гаражни врати SupraMatic с до 50 % по-висока 

скорост на отваряне

• САМО ПРИ HÖRMANN: надеждна защита срещу повдигане  

с лост благодарение на механична защита срещу насилствено 

отваряне, вградена в релсата на задвижването при задвижванията 

за гаражни врати

• Сигурно спиране на движението на вратата при поява на неочаквани 

препятствия благодарение  

на надеждната изключваща 

автоматика Само при Hörmann

Задвижвания за гаражни врати 
с механична защита срещу 
насилствено отваряне  
в релсата на задвижването



BiSecur
Модерното дистанционно управление  
с двупосочен радиосигнал

Двупосочната радиосистема BiSecur е ориентирана към бъдещето 

технология за комфортно и сигурно обслужване на задвижвания  

за гаражни и портални врати, задвижвания за външни и интериорни 

врати, осветление и други.

• Разработена от Hörmann изключително надеждна кодираща технология

• Удобна проверка на позицията или заключването на вратата

• Командване от всяка точка по света чрез смартфон или таблет  

с приложението BiSecur App и Gateway

Само при Hörmann
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Алуминиеви външни врати
с отлична топлоизолация

Hörmann е перфектният избор за специална външна врата. 

Висококачественият и с абсолютно устойчива форма материал 

алуминий не гние и никога не се налага да се боядисва.

• САМО ПРИ HÖRMANN; ThermoCarbon със стандартно включено 

защитно оборудване клас RC 3 (опция RC 4) и отлична 

топлоизолация с UD-стойност до прибл. 0,47 W/ (m²·K)

• САМО ПРИ HÖRMANN; ThermoSafe със стандартно включено 

защитно оборудване клас RC 3  

и много добра топлоизолация  

с UD-стойност до прибл. 

0,8 W/ (m²·K)

RC 3
Сертифицирана 

надеждност

Само при Hörmann
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Външни врати
с много добра топлоизолация  
и защитно оборудване

Тези изгодни стоманени / алуминиеви врати предлагат защитаващо от 

взлом оборудване чрез стандартно вградената блокировка в няколко 

точки, както и добра топлоизолация чрез платното с дебелина 65 мм, 

съответно 46 мм.

• Thermo65 със стандартно вградена блокировка в няколко точки  

и много добра топлоизолация с UD-стойност до прибл. 0,87 W/ (m²·K)

• Thermo46 със стандартно вградена блокировка в няколко точки  

и добра топлоизолация с UD-стойност до прибл. 1,1 W/ (m²·K)

• Като опция и със защитно оборудване RC 2
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Задвижвания за врати
Ден след ден повече комфорт

Със задвижванията за врати на Hörmann Вие отваряте  

и затваряте външната врата и интериорните врати в дома Ви 

автоматично, с помощта на ръчен предавател или манипулатор. 

Независимо дали сте физически ограничени или просто желаете 

по-голям комфорт – тази технология ще направи ежедневието  

Ви по-леко.

• Задвижване PortaMatic за интериорни врати: повече комфорт  

у дома, по-голяма хигиена в обществените сгради

• Помощен механизъм за отваряне ECturn за алуминиеви външни 

врати: елегантно вграден в крилото на вратата и рамката или като 

монтирано отгоре задвижване

• Придвижване на вратата с изключително малки сили за голяма степен 

на безопасност и надеждно спиране при поява на препятствия



Интериорни врати
Открийте новия домашен уют

Избирайки дървена или изцяло остъклена врата от Hörmann  

Вие си поръчвате буквално „врата за цял живот“. Нашето 

безкомпромисно качество Ви гарантира продукт с дълга 

продължителност на експлоатация.

• 3 концепции за помещението с дървените врати ConceptLine  

с висококачествените повърхности мат, гланц (огледален блясък)  

и със светлосенки

• Дървени врати с повърхност Duradecor с 48 % по-добра устойчивост 

на удар в сравнение със средната стойност при тестваните 

повърхности CPL на други производители

• Изцяло остъклени врати с висококачествена 

обработка на повърхността за придаване  

на индивидуални светлинни ефекти и мотиви,  

които са идентични на тези при дървените врати
висока удароустойчивост
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Стоманени интериорни врати
За всички области в жилищното  
строителство и строителството на обекти

Интериорните врати впечатляват с високото си качество  

и многобройните варианти на оборудване и цветове

• Най-купуваната в Европа врата на котелно помещение H8-5

• Защитна и пожароустойчива врата WAT за свързване на гаража  

с жилището

• Стоманени интериорни врати ZK със стабилно платно



Външни врати от стомана или алуминий
По-добра топлоизолация и повече сигурност

Външните врати на Hörmann са оптималния вариант за промишлени 

сгради, сервизи, в областта на селското стопанство или в частното 

строителство на домове.

• Стоманени мултифункционални врати MZ Thermo65 с до 49 % 

по-добра топлоизолация* с UD-стойност до 0,87 W/ (m²·K)

• Стоманени защитни врати KSI с оборудване клас RC 2, защитаващо 

срещу влизане с взлом с блокировка в няколко точки  

и осигурителни болтове

• Изцяло остъклена алуминиева външна врата TC 80 за светли  

и представителни входове на сградите

До

по-добра 
топлоизолация

49 %*

* до 49 % по-добра топлоизолация при MZ Thermo65  
в сравнение със стандартна мултифункционална врата
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Противопожарни елементи от стомана
Подходящото решение за всяко изискване

Веднага забелязващ се признак на пожароустойчивите  

и димозащитните врати е равнинното, залепено по цялата си площ 

платно и идентичната визия при класовете T30, T90 и функцията 

димозащита.

• Мултифункционални врати OD с универсална ъглова каса за лесен  

и гъвкав монтаж във всички видове стени

• Пожароустойчиви и димозащитни врати STS / STU с еквивалентна 

конструкция на вратата и универсална дебелина на платното  

от 62 мм

• Врати от благородна стомана във вариант V2 A и V4 A за приложение 

в хранително-вкусовата или фармацевтичната индустрия

EN 14351РА
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АБ
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И СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМ
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Изцяло остъклени елементи  
с тръбна рамка
Най-широкият асортимент противопожарни елементи 
в Европа за взискателни архитектурни решения

Пожароустойчивите и димозащитни врати и остъкления Hörmann 

убеждават със 100 % идентична визия при отделните системи  

и удовлетворяване на различни изисквания например по отношение 

на противопожарната защита.

• Алуминиева система в класовете на пожароустойчивост T30 / F30, 

T60 / F60, T90 / F90 с димозащита, както и предлагана като опция 

шумоизолация и защита срещу взлом

• Стоманена система S-Line с филигранни, тесни профили  

за висококачествена визия на вратата и по-голяма ширина  

на отвора за преминаване

• Стоманена система N-Line със здрави профили за по-големи 

натоварвания



Автоматично задвижвани врати
Пълен асортимент за входове без бариери

Само при Hörmann

Автоматичните врати обединяват комфорта и сигурността.  

Те се отварят надеждно и безопасно във всяка ситуация и намират 

приложение в строителството без бариери.

• Автоматична плъзгаща се врата AD 100 с тесни профили или  

във варианта AD 100 Thermo с профили с прекъснат термомост

• САМО ПРИ HÖRMANN: Автоматична плъзгаща се врата T30  

за изисквания по отношение  

на противопожарната защита  

и димозащитата

• САМО ПРИ HÖRMANN: 

Комбинация от евакуационни 

плъзгащи се врати или плъзгаща  

се врата и защитно оборудване RC 2



Плъзгащи се врати от стомана  
и благородна стомана
Висококачествени модели за обекта
Функционални решения за индустрията

Пожароустойчивите и димозащитни плъзгащи се врати на Hörmann се 

предлагат като еднокрили и двукрили или във варианта телескопична 

пожароустойчива плъзгаща се врата и отделят една от друга големи 

противопожарни зони.

• Модерна визия на вратата, постигната чрез патентован V-образен 

жлеб при свързването на елемента без видими винтови съединения

• Бързо отваряне и затваряне в ежедневието благодарение  

на комфортни решения за задвижване

• Изключително ниска чувствителност на поцинкованата  

повърхност Pearlgrain
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Индустриални секционни врати
Богатият асортимент за максимална 
рентабилност

Пестящите място системи врати се приспособяват към всяка 

индустриална сграда посредством различните видове окачване.  

Това гарантира сигурно планиране както при ново строителство,  

така и при реновиране.

• САМО ПРИ HÖRMANN: стандартно включено устойчиво  

на надраскване плексигласово остъкление DURATEC за трайно  

ясна видимост

• САМО ПРИ HÖRMANN: вградена врата без праг за лесно 

преминаване с колички и за намаляване на риска от спъване

• Перфектно съгласувани решения 

за задвижването – от лесното  

за монтаж валово задвижване 

WA 300 до мощното валово 

задвижване WA 400 FU

Само при Hörmann

Стандартно включено 

остъкление Duratec



Ролетни врати и ролетни решетки
Стабилни и надеждни в натовареното  
работно ежедневие

Ролетните врати са изключително рентабилни и устойчиви 
благодарение на опростената си конструкция с минимален брой 
компоненти. Hörmann предлага подходящото оборудване за всяко 
приложение в индустрията и търговията.

• Комфортен монтаж и сервиз, благодарение на серийно предлаганото 
ограничение на силите при задвижванията 
WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

• Иновативна техника с разтегателни пружини при ролетната врата /  
ролетната решетка SB и TGT за щадене на механиката на вратата  
и на задвижващата техника с цел постигане на по-голяма 
продължителност на използване

• Ролетна врата Decotherm S6  
с автоматично задвижване  
с честотен преобразувател  
и управление за бързо отваряне  
на вратата със скорост до  
1,1 м/сек. – почти толкова бързо 
колкото при бързо движеща се врата

Само при Hörmann

Ролетна врата / ролетна 
решетка SB и TGT  
с иновативна техника  
с разтегателни пружини
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Бързо движещи се врати
Много повече от бързи

Бързо движещите се врати на Hörmann се прилагат като вътрешни  

и външни врати за оптимизиране на транспортния поток, подобряване 

на климата в помещението и пестене на енергия.

• Безконтактна безопасност благодарение на стандартно включена 

светлинна решетка

• Стандартно включено управление с честотен преобразувател  

за облекчаване натоварването на механиката на вратата и за тихо 

движение на вратата почти без износване

• Подов профил SoftEdge с прекъсвач FunkCrash при гъвкавите бързо 

движещи се врати за избягване на повреди, водещи до прекъсване 

на работата



Товаро-разтоварна техника
Комплексни решения за по-голяма ефективност

При Hörmann получавате енергийно ефективни комплексни решения 

от един производител за бързо и безопасно протичане на работните 

процеси: товаро-разтоварни рампи, уплътнения за врата, товарни 

шлюзове и позициониращи буфери.

• Система DOBO (Docking before Opening) за хигиенично 

транспортиране, затворени хладилни вериги и минимални  

енергийни разходи

• САМО ПРИ HÖRMANN: Товаро-разтоварни рампи с вградена 

технология RFID за надеждно и безконтактно предаване  

на информация

• Надежден и бърз сервиз  

за поддръжка и ремонт Само при Hörmann

Товаро-разтоварни 

рампи с технология RFID
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Врати за общи гаражи
Здрави и плавно движещи се врати

С увеличаване на потребностите от места за паркиране в градовете  

и гъсто населените места се отдава все по-голямо значение  

на подземните и общите гаражи. Тези гаражи се срещат често  

при смесеното жилищно и търговско строителство.

• Накланяща се назад врата ET 500: трайно функционално  

безопасна с минимално изнасяне напред

• Плъзгаща се врата ST 500: минимално необходимо място  

за оптимално използване на помещението

• Ролетна врата / ролетна решетка TGT за подземни гаражи: 

комплексно решение, включително задвижване със стандартно 

включено ограничение на силите
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Системи за контрол на достъпа
Ефективна защита за частно  
и обществено достъпни области

За обезопасяване на отделни зони в рамките на града, обществено 

достъпни места и фирмени територии Hörmann предлага голям 

асортимент от различни модели боларди: автоматични, 

полуавтоматични, лягащи на земята и фиксирани.

• Security Line: Боларди за контрол на достъпа, управление  

на транспортния поток, защита на обекти и защита от взлом

• High Security Line: Боларди, роуд блокери и бариери с повдигащо се 

рамо за защита на зони с висока степен на сигурност, обекти и лица

• Индивидуални концепции за управление с няколко боларда,  

също и с радиосистемата BiSecur



Hörmann: Качество без компромиси
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Като водещ производител на международния пазар, групата 

Hörmann предлага пълна гама от необходимите конструктивни 

елементи от един производител. Те се произвеждат във 

високоспециализирани заводи съгласно най-новото състояние  

на техниката. С широката си дистрибуторска и обслужваща мрежа 

в Европа, както и с присъствието си в Америка и Китай, Hörmann  

е Вашият силен, международен партньор за висококачествени 

строителни елементи. С качество без компромиси.

ГАРАЖНИ ВРАТИ

ЗАДВИЖВАНИЯ

ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ТЕХНИКА

ВРАТИ

КАСИ


