// Nové povrchy Decograin® Golden Oak (Zlat˘ dub) a Mahagon

V˘klopná vrata Berry
Pﬁes dvacet motivÛ z oceli a dﬁeva

Originální vrata Berry od
spoleãnosti Hörmann
Kvalitní v˘klopná vrata s krásn˘m vzhledem
V‰e mluví pro originál: kvalita a bezpeãnost, vzhled a komfort, a vyzrálá technika.
V kaÏd˘ch vratech Berry se skr˘vá zku‰enost z více neÏ 50ti let know-how v oblasti
konstrukce garáÏov˘ch vrat. To uãinilo z v˘klopn˘ch vrat Hörmann evropskou jedniãku.
A díky rozmanitosti motivÛ naleznete urãitû také Vy ideální vrata pro svÛj dÛm.
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Vyobrazená vrata jsou ãásteãnû vybavena speciálním
pﬁíslu‰enstvím a neodpovídají vÏdy standardnímu provedení.
Zobrazené barvy a povrchy nejsou z dÛvodu moÏností tisku
barevnû závazné
Chránûno autorsk˘m právem. Dotisk, i ãásteãn˘,
pouze s na‰ím povolením. Zmûny vyhrazeny.

Certifikovaná znaãková kvalita s dlouholetou zárukou
Vrata a pohony jsou u spoleãnosti Hörmann samozﬁejmû
navzájem stoprocentnû sladûny a pro Va‰i bezpeãnost
pﬁezkou‰eny z hlediska norem a provûﬁeny institutem TÜV.

Záruka
10 let *

Zhotovují se podle systému ﬁízení jakosti DIN ISO 9001,
splÀují v‰echny poÏadavky evropské normy 13241-1
(blíÏe strany 30-31).
* Záruãní podmínky, popisové texty a v‰echny dal‰í
informace o v˘klopn˘ch vratech Berry od spoleãnosti
Hörmann najdete na internetu: www.hoermann.com.
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Motiv 902 ocel se svislou dráÏkou

Klasické motivy z oceli
Svislá nebo vodorovná dráÏka
Nadãasové ve vzhledu a vÏdy aktuální. V˘plnû s dráÏkou se tû‰í velké
oblibû - aÈ svisle nebo vodorovnû rozvrÏené ãi zdÛraznûné horizontálním nebo
vertikálním vlysem. Pﬁitom máte moÏnost utváﬁet svá vrata zcela individuálnû:
prostﬁednictvím krásné rukojeti, barvy dle Va‰eho v˘bûru nebo prosvûtlujícího
prosklení.
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Dlouhodobá ochrana odolná proti vlivÛm poãasí
Pozinkovan˘ materiál a kvalitní prá‰kov˘ základní nástﬁik jsou nejlep‰í
ochranou proti korozi. Tak zÛstanou vrata dlouho krásná.

Motiv 957 v novém barevném odstínu CH 703, vhodném
k mnoha domovním dveﬁím Hörmann // NOVINKA

Motiv 941 ocelová dráÏka s vloÏen˘m vlysem
pro dvougaráÏe do ‰íﬁky 5 m

Motiv 902 v pﬁednostním barevném odstínu okenní ‰edá s integrovan˘mi
dveﬁmi, velmi praktick˘mi, pokud není místo pro vedlej‰í garáÏové dveﬁe.

Motiv 902 ocel s dráÏkami v pﬁednostním barevném odstínu
provozní bílá.

Zapojte do hry barvu
GaráÏová vrata nemusí b˘t vÏdy bílá.
Informujte se o velké rozmanitosti barev na stranû 17.
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Motiv 984 s v˘plní se svisl˘mi panely v pﬁednostním barevném odstínu svûtle
‰edá podle RAL 7035, hodícím se k oknÛm a domovním dveﬁím. // NOVINKA

Zajímavé ocelové varianty
Panelová v˘plÀ s dráÏkou rybí kost, vrata s ventilaãními otvory
Velkoplo‰nû ãlenûn˘ panelov˘ vzhled se pﬁímo nabízí v moderní architektuﬁe
s jejími ãist˘mi formami. V˘plÀ rybí kost se ideálnû hodí ke garáÏím se stejnû
utváﬁenou ‰títovou stﬁechou a k domÛm venkovského stylu. A speciálnû pro
podzemní a hromadné garáÏe se doporuãují vrata s v˘plní z dûrovaného plechu.
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Motiv 985 ocelové panely s povrchem Decograin® “Mahagon”, jako dvojitá
garáÏová vrata ke klasické architektuﬁe // NOVINKA

Motiv 990 ocelová dráÏka rybí kost
- barevnû sladûno se stylem venkovského domu

Motiv 982 ocelov˘ panel
- v barevné harmonii se vstupními dveﬁmi // NOVINKA

Motiv 914 ocelová dráÏka s vûtracími otvory
- podle pﬁedpisu pro podzemní a hromadné garáÏe

Velkou rozmanitost
speciálních barevn˘ch
odstínÛ naleznete na
stranû 17.

Krásná rukojeÈ dá zvlá‰tní
dÛraz.
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Motiv 972 se vzhledovû stejn˘mi vedlej‰ími dveﬁmi v sympatickém
standardním barevném odstínu provozní bílé

Atraktivní kazety z oceli
Velmi oblíbené a plnû v trendu
U spoleãnosti Hörmann máte na v˘bûr pût kazetov˘ch motivÛ. Nûkter˘ z
nich se urãitû bude hodit k architektuﬁe Va‰eho domu. V‰echny motivy
Vám nyní nabízíme i s nov˘m povrchem Decograin® “Golden Oak” (Zlat˘
dub) a “Mahagon”. Pro více svûtla ve Va‰í garáÏi je moÏno vût‰inu
kazetov˘ch motivÛ dodat se zasklívacími prvky.
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Motiv 976 s horní obloukovou kazetou - harmonicky sladûn˘
s domovními dveﬁmi

Motiv 970 v pﬁednostním barevném odstínu holubí modﬁ se zasklením
pro denní svûtlo v garáÏi

Motiv 974 - zajímav˘ vzhled rozdílnû velk˘ch kazet,
efektnû kombinovan˘

Motiv 976 s nov˘m povrchem Decograin® “Golden Oak” (Zlat˘ dub).
// NOVINKA

Barevná vrata
upoutávají pozornost.
Velkou rozmanitost
barev uvidíte na
stranû 17.

Prosklení kazet jako tvÛrãí
prvek a prosvûtlující prvky.
Dal‰í motivy najdete na
stranû 22.
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Motiv 934 Smrk seversk˘ jako vrata dvougaráÏe s horní li‰tou
od stavebníka, ve stylu obloÏení ‰títu

Krása z pﬁírody
V˘plnû z masivního dﬁeva v mistrné kvalitû
Pokud vzhled Va‰eho domu urãuje dﬁevo, je rozhodnutí pro garáÏová vrata s v˘plní
z masivního dﬁeva vlastnû zcela logické. U spoleãnosti Hörmann si mÛÏete vybrat z 12ti
motivÛ: svisle nebo vodorovnû uspoﬁádané, se vzorem rybí kosti nebo do kosoãtvercÛ.
PouÏíváme jen tﬁídûné, nejlep‰í dﬁevo ze smrku severského, které je od nás jiÏ bezbarvû
naimpregnováno, a tak chránûno proti dﬁevním ‰kÛdcÛm a zamodralosti dﬁeva. Pro na‰e
profilovaná prkna Softline pouÏíváme jen tﬁídûné, bezvadné profilované dﬁevo z smrku
severského a tsugy kanadské, které bezbarvû impregnujeme a tak úãinnû chráníme proti
‰kÛdcÛm a hnilobû.
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Motiv 936 basic Smrk seversk˘, v˘hodná v˘klopná dﬁevûná
vrata s vodorovnou dráÏkou // NOVINKA

Motiv 922 Smrk seversk˘ s trojúhelníkov˘m prosklením
zaãlenûn˘m do kosoãtvercového vzhledu

Motiv 931 Smrk seversk˘ rybí kost s dráÏkou
s individuální lazurou dﬁeva

Motiv 934 Smrk seversk˘ se svislou dráÏkou
- vhodn˘ k domovním dveﬁím

Dﬁevo potﬁebuje ochranu
Proto ho musíte nad rámec impregnace navíc o‰etﬁit
pigmentovanou lazurou na ochranu dﬁeva proti povûtrnostním
vlivÛm a UV paprskÛm.
Pﬁirozenû svûtlé dﬁevo jehliãnat˘ch stromÛ pﬁitom mÛÏete
natﬁít podle sv˘ch barevn˘ch pﬁedstav tak, aby se hodilo
k dﬁevûn˘m prvkÛm Va‰eho domu.

Pokud chcete svá vrata
dále o‰etﬁit z dÛvodu
nezbytné UV ochrany,
mÛÏete zvolit i jinou lazuru
na dﬁevo, jako napﬁ. teak.

Instrukci k barevné úpravû naleznete v na‰em
montáÏním návodu.
Pﬁehled v‰ech 7mi dﬁevûn˘ch motivÛ najdete na stranách 18 a 19.
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Exkluzivní dﬁevûná vrata Design
Také v partnerském vzhledu s domovními dveﬁmi
S linií Design od spoleãnosti Hörmann propÛjãíte svému domu a garáÏi zcela
osobit˘ ráz a odli‰íte se tak od v‰ednosti. Díky mnoha tvÛrãím variantám se
stylovû zaranÏovan˘mi prvky budou tato vrata Design zejména v kombinaci
s domovními dveﬁmi Design od spoleãnosti Hörmann upoutávat pozornost.
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GaráÏová vrata a hliníkové domovní
dveﬁe se stylov˘mi prvky z u‰lechtilé
oceli
Pokud byl dosud jedinou "vizitkou" vchod do domu, mÛÏete
nyní uzpÛsobit také garáÏ jako poutaã pozornosti na stejnû
vysoké úrovni. Nechte se nadchnout krásn˘mi motivy a
rozmanit˘mi moÏnostmi.

Vrata motiv 41

Domovní dveﬁe motiv 41

Vrata motiv 45

Domovní dveﬁe motiv 45

Vrata motiv 62

Domovní dveﬁe motiv 62 A

Vrata motiv 689

Domovní dveﬁe motiv 689 A

Dveﬁní kﬁídla jsou z vysoce stabilní
vícevrstvé dﬁevûné v˘plnû. Koneãná
úprava je provedena tﬁívrstv˘m
hedvábnû matn˘m nátûrem v
ãistû bílém odstínu. Rámy zárubní
jsou u spoleãnosti Hörmann jiÏ
opatﬁeny základní bílou prá‰kovou
polyesterovou vrstvou.

V porovnání s vraty je
u domovních dveﬁí mal˘,
materiálem podmínûn˘
rozdíl v barvû a lesku.

Vrata Design jsou automatická vrata
Tato exkluzivní garáÏová vrata se vyznaãují
designem a komfortem, proto se dodávají bez
kliky. Ve standardním provedení není obsaÏen˘
potﬁebn˘ pohon. Doporuãujeme nov˘ pohon
SupraMatic od spoleãnosti Hörmann.
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Motiv 905, vrata pro vlastní v˘plÀ stavebníka
dle individuální pﬁedstavy.

To je solidní základ
• Velmi stabilní rámová konstrukce
se zesílen˘mi vzpûrami.
Kompletnû svaﬁená!
• Kompletnû pozinkovan˘ rám vratového
kﬁídla navíc s vysoce kvalitní základní
polyesterovou prá‰kovou vrstvou.
Terakotovû hnûd˘ barevn˘ odstín
(podobn˘ RAL 8028).
• Rám a vzpûry dûrované
s rozestupem 30 mm.
• Ilustrovan˘ návod s návrhy motivÛ.

Hmotnost v˘plnû
Podle velikosti vrat mezi 6 aÏ 10 kg/m2.
U vrat pro dvougaráÏe aÏ max. 16 kg/m2.
Viz také strana 33.

Zde je radost pﬁiloÏit
ruku a vidût rÛst
vlastní nápady.

Utvoﬁte si svá garáÏová vrata sami
Solidní základ dostanete od nás
ObloÏení dﬁevem je zcela jednoduché, neboÈ u spoleãnosti Hörmann jsou
rám a vzpûry dûrované s rozestupem 30 mm. Tak není Va‰e kreativita nijak
ohraniãena: aÈ svisle, vodorovnû, diagonálnû nebo zcela podle Va‰ich
individuálních pﬁání. Zde mÛÏete s hrdostí prezentovat, co jste vytvoﬁili
vlastníma rukama.
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Va‰í kreativitû nejsou kladeny Ïádné hranice.

Tato vratová konstrukce Vám nabízí dvû moÏnosti utváﬁení:

celoplo‰né obloÏení, u kterého jsou
rám a sokl kompletnû zakryté

v rámu umístûná dﬁevûná v˘plÀ
s viditeln˘m soklem jako ochranou
proti stﬁíkající vodû

Instrukce k barevné úpravû
Svá dokonãená vrata byste mûli bezpodmíneãnû natﬁít
standardní pigmentovanou lazurou na ochranu dﬁeva,
aby byla chránûná pﬁed UV sluneãními paprsky,
zamodralostí dﬁeva a dﬁevními ‰kÛdci.
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Pﬁehled v‰ech ocelov˘ch motivÛ

902 ocelová dráÏka svislá

968 ocel s vodorovnou dráÏkou

941 ocelová dráÏka s vloÏen˘m vlysem

957 ocelová dráÏka se stﬁedov˘m profilem/boãními profily

984 svislé ocelové panely

985 vodorovné ocelové panely

990 ocelová dráÏka rybí kost

914 ocelová dráÏka s vûtracími otvory

V‰echny motivy jsou k dodání jako typ vrat N80 do ‰íﬁky
3250 mm, pro dvougaráÏe do ‰íﬁky 5000 mm jako
vrata typu DF98.

Motivy 902 obdrÏíte také s integrovan˘mi
dveﬁmi otevírajícími se ven.
V‰echny vedlej‰í dveﬁe jsou k dodání rovnûÏ jako dvoukﬁídlé.
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970 ocelová kazeta

972 ocelová kazeta

974 ocelová kazeta

976 ocelová kazeta
Vysoce kvalitní základní o‰etﬁení polyesterovou
prá‰kovou vrstvou
Pozinkovaná vratová a dveﬁní kﬁídla jsou aÏ k ﬁezn˘m
hranám optimálnû chránûna pﬁed vlivy povûtrnosti
a korozí. Vrata a vedlej‰í dveﬁe obdrÏíte sériovû obzvlá‰tû
v˘hodnû v provozní bílé a v 15ti cenovû shodn˘ch
pﬁednostních barvách a také v 200 barvách podle vzorníku RAL.
V˘jimkou jsou barvy perleÈové, svítivé a metalické.

// NOVINKA
K motivÛm domovních dveﬁí od spoleãnosti Hörmann
obdrÏíte nyní i vhodná v˘klopná vrata Berry ve velmi
u‰lechtile pÛsobícím strukturovaném laku v tónu CH 703
Antracit

978 ocelová kazeta

K dodání ve 15ti cenovû stejn˘ch barvách a standardnû v cenovû v˘hodné provozní bílé a terakotovû hnûdé

Provozní bílá
RAL 9016

Bíl˘ hliník
RAL 9006

Terakotovû hnûdá
RAL 8028

Hlinûná hnûdá
RAL 8003

Okrovû hnûdá
RAL 8001

Okenní ‰edá
RAL 7040

Svûtle ‰edá
RAL 7035

Kamenná ‰eì
RAL 7030

Antracitovû ‰edá
RAL 7016

Jedlová zeleÀ
RAL 6009

Mechovû zelená
RAL 6005

Bledû ‰edomodrá
RAL 5014

Ocelovû modrá
RAL 5011

Safírovû modrá
RAL 5003

Rubínovû ãervená
RAL 3003

Svûtlá slonová kost
RAL 1015

Zobrazení barev není z technick˘ch dÛvodÛ tisku barevnû závazné. U barevn˘ch vrat si nechte
poradit od svého autorizovaného prodejce Hörmann. V‰echny barvy jsou podle
RAL - zvenku i zevnitﬁ ve stejném provedení.
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V‰echny motivy z plného dﬁeva

933 dﬁevo s vodorovnou dráÏkou

925 dﬁevo s diagonální dráÏkou

934 dﬁevo se svislou dráÏkou ●

931 dﬁevo s dráÏkou rybí kost

937 dﬁevo s dráÏkou s vodorovn˘mi stﬁedními profily

927 dﬁevo s dráÏkou, kosoãtvercov˘ vzhled

V‰echny motivy jsou k dodání ve dvou druzích dﬁeva

smrk seversk˘

tsuga kanadská

V‰echny motivy (kromû motivu 936 basic) se standardnû
dodávají s exkluzivním dﬁevûn˘m obloÏením vratového kﬁídla
a zárubnû. Na pﬁání mÛÏete obdrÏet i zárubeÀ bez dﬁevûného
obloÏení.
Design Softline pro lep‰í vzhled
V‰echna prkna (120 x 14 mm) jsou mírnû zaoblena,
coÏ propÛjãuje dﬁevûn˘m motivÛm v˘jimeãn˘ vzhled
(ne u motivu 936 basic).
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936 basic, dﬁevo se svislou dráÏkou, ze smrku severského
// NOVINKA

Motiv 936 basic
neobdrÏíte v exkluzivním dﬁevûném obloÏení. ObloÏení
vrat je z hoblovan˘ch profilovan˘ch prken ze smrku
severského. Zadní stûna je základovû naipregnována
a ãásteãnû je‰tû hrubá z pily.

V‰echny motivy jsou k dodání jako typ vrat N80 		
do ‰íﬁky 3000 mm
● Tyto motivy dodáváme také jako typ vrat DF 98
pro dvougaráÏe do ‰íﬁky 5000 mm

905 p
 ro vlastní v˘plÀ stavebníka ●

také dvoukﬁídlé

Za úãelem ochrany pﬁi dopravû a na staveni‰ti se v‰echna
vrata s dﬁevûnou v˘plní dodávají zabalená do fólie.

6 barevn˘ch odstínÛ pro dﬁevûná vrata

âistû bílá

Smrkovû Ïlutá

Modrá royal

Hedvábnû matn˘ povrch je opatﬁen trojnásobn˘m barevn˘m
nátûrem a díky tomu svûtlostál˘ a odoln˘ proti vlivÛm
poãasí (ne pro motiv 936 basic).
Tak zÛstanou vrata dlouho krásná.
Rám vrat je opatﬁen základovou polyesterovou prá‰kovou
vrstvou: bílou u bíl˘ch a barevn˘ch vrat, terakotovû
hnûdou u vrat s lazurou dﬁeva.
Velikosti vrat:
·íﬁka do 3000 mm
V˘‰ka do 2500 mm

Bledû ‰edomodrá

Jedlovû zelená

Svûtle ‰edá

Zobrazení barev není z technick˘ch dÛvodÛ tisku barevnû závazné. U barevn˘ch vrat si
nechte poradit od svého autorizovaného prodejce Hörmann. V‰echny barvy jsou podle
RAL – zvenku i zevnitﬁ ve stejném provedení, moÏné jsou i dﬁevûné lazury.
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V‰echna ocelová vrata Decograin®
// NOVINKA

970 ocel - kazeta

972 ocel - kazeta

974 ocel - kazeta

976 ocel - kazeta

984 svislé ocelové panely

985 vodorovné ocelové panely

Povrchy Decograin s vûrn˘m charakterem dﬁeva.
V‰echny v˘‰e uvedené motivy vrat
obdrÏíte s povrchem Decograin®
“Golden Oak” (Zlat˘ dub) a “Mahagon”
Nová povrchová plastová fólie na vnûj‰í
stranû vratového kﬁídla, odolná proti
UV záﬁení, vytváﬁí svou raÏenou
strukturou vûrn˘ charakter dﬁeva.
Díky zvlá‰tní povrchové ochranû
zÛstávají vrata dlouho pûkná.

Decograin® “Golden Oak”
(Zlat˘ dub)
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Decograin® “Mahagon”

V‰echny designové dﬁevûné motivy

Motiv 41
Hladká dﬁevûná v˘plÀ
s velkoplo‰nou obloukovou aplikací
z le‰tûné u‰lechtilé oceli, jednotabulkové
bezpeãnostní sklo v Parsol ‰edé, otryskané
pískem, s jasn˘m okrajem.

Motiv 45
Hladká dﬁevûná v˘plÀ
s jednotabulkov˘m bezpeãnostním sklem
v Parsol ‰edé, otryskan˘m pískem,
s jasn˘m okrajem se zasklívacím rámem
a dosedající vloÏenou brou‰enou patní
li‰tou z u‰lechtilé oceli.
Pro tato 4 vrata Design jsme zvolili
vysoce stabilní vícevrstvé dﬁevûné
v˘plnû. Trojnásobn˘, hedvábnû matn˘
nátûr v ãistû bílém barevném odstínu je
svûtlostál˘ a odoln˘ proti vlivÛm poãasí.
Rám vrat je opatﬁen základovou
polyesterovou prá‰kovou vrstvou.
Velikosti vrat:
·íﬁka do 3000 mm
V˘‰ka do 2250 mm

Motiv 62
Hladká dﬁevûná v˘plÀ
s jednotabulkov˘m bezpeãnostním
sklem v Mastercarré bílé,
se zasklívacím rámem a
dosedající brou‰enou patní
li‰tou z u‰lechtilé oceli.

Motiv 689
Hladká dﬁevûná v˘plÀ s vodorovn˘mi
dráÏkami a jednotabulkov˘m bezpeãnostním
sklem v Parsol ‰edé, s jasn˘mi,
vodorovn˘mi pruhy a dosedající vloÏenou
brou‰enou patní li‰tou z u‰lechtilé oceli.

Detail z motivu 45
Díky ãtyﬁem moÏn˘m variantám provedení se stylovû
umístûn˘mi prvky z u‰lechtilé oceli a skla získávají
vrata Design od spoleãnosti Hörmann atraktivní vzhled
a jsou projevem Va‰ich vysok˘ch nárokÛ.

21

Obrázek 4: 283 x 203 mm

Obrázek 5: 283 x 203 mm
Prosklení u ocelov˘ch v˘plní
K dodání pro motivy: 902, 941, 957,
970 a 972 (s v˘jimkou Decograin®).
Materiál: umûlá hmota odolná
proti vlivÛm poãasí. Barva: tón v
tónu podle barvy vratového kﬁídla.
Prosklení: umûlohmotné tabulky
silné 3 mm, volitelnû jako sklo ãiré
nebo s krystalickou strukturou.

Obrázek 6: 283 x 203 mm
Prosklení u dﬁevûn˘ch v˘plní
Obr. 21 pro motivy: 925, 927 a 931.
Obrázky 23 a 24 pro motivy: 933,
934, 936 a 937.
Materiál: dﬁevo, prosklení:
umûlohmotné tabulky silné 3 mm,
volitelnû jako sklo ãiré nebo s
krystalickou strukturou.

Obrázek 21: 375 x 375 mm

Tudy pﬁichází do
garáÏe svûtlo
Prosklení není jen tvÛrãí prvek, ale u‰etﬁí také
dodateãné okno. A díky pﬁístupu denního svûtla
mÛÏete svou garáÏ pouÏívat i jako pracovní prostor.
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Obrázek 23: 277 x 199 mm

Obrázek 24: 199 x 277 mm

Vedlej‰í dveﬁe obdrÏíte vãetnû sady s oválnou rukojetí ve
v‰ech vyobrazen˘ch materiálech. Standardnû na obou
stranách s klikou nebo na pﬁání jako sada klika/koule.

âerná umûlá hmota - dodáváno
standardnû

Hliníkov˘ odlitek bíl˘
(barva podobná RAL 9016)

Hliníkov˘ odlitek odstín nové stﬁíbro

Hliníkov˘ odlitek odstín mosaz

U‰lechtilá ocel le‰tûná

U‰lechtilá ocel kartáãovaná

Krásné rukojeti dají
zvlá‰tní dÛraz
Designéry a bezpeãnostními experty vyvinutá
vratová rukojeÈ je sv˘m tvarem jedineãná.
Hliníkov˘ odlitek rustikální

Hliníkov˘ odlitek odstín bronz

Válcová (cylindrická) vloÏka zámku je v rovinû plochy
a lze ji zaãlenit do uzavíracího systému domu.

Díky svému tvarování padne do ruky spolehlivû
a obzvlá‰È dobﬁe.
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Stará vrata pryã - nová sem
Rychle a ãistû v jednom dni
"Jsme nad‰eni, protoÏe v‰echno se tak v˘bornû podaﬁilo.
Nyní se také vrata hodí k domu o moc lépe. Stará vrata byla hned
zlikvidována. Pohon jsme si ov‰em mûli dopﬁát jiÏ mnohem dﬁíve."
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Nadstandardní v˘bava pro lep‰í zvukovou a tepelnou izolaci
Objednejte si svá vrata pﬁece kompletnû zvukovû izolovaná
se speciálním nátûrem Dämmtec. Pro lep‰í tepelnou izolaci
dodáváme izolaãní desky ke snadnému pﬁipevnûní klipsy,
nebo jiÏ namontované od nás.

Vyrovnávací clony a modernizaãní clony
Pﬁi modernizaci mÛÏe b˘t otvor vy‰‰í a ‰ir‰í, neÏ v˘hodná garáÏová vrata
v normovaném rozmûru. Îádn˘ problém! NeboÈ za úãelem optického
pﬁizpÛsobení existují horní a boãní vyrovnávací li‰ty. Pokud by se pﬁi
demontáÏi star˘ch vrat po‰kodilo zdivo, postará se o ãist˘ v˘sledek
zase renovaãní li‰ta, bez dal‰ích zaãi‰Èovacích prací.

Tﬁíbodové zaji‰tûní bránící vloupání
Jako sada dodateãné v˘bavy ke snadné vlastní montáÏi
pro v‰echna vrata Berry bez pohonu. Tak budou Va‰e vrata
je‰tû spolehlivûji chránûná pﬁed vypáãením.

Gumov˘ uzavírací profil
u prÛbûÏné podlahy
Pro garáÏe, u kter˘ch je vjezd do
garáÏe bez prahu, brání vnikání listí,
krup a snûhu trvale elastick˘ a vlivÛm
poãasí odoln˘ gumov˘ uzavírací profil.

Spodní dorazov˘ profil z u‰lechtilé oceli
KdyÏ garáÏe stojí na návûtrné stranû, doporuãuje se profil
z u‰lechtilé oceli, aby silnû namáhan˘ spodní doraz ani po
desetiletích nezrezavûl.

25

Vrata Berry N80 a F80 od
spoleãnosti Hörmann
Ideální k modernizaci prefabrikovan˘ch a ﬁadov˘ch garáÏí
Nûkdy uÏ nelze déle sná‰et zadrhávání star˘ch garáÏov˘ch vrat a co teprve
zdlouhavé otevírání otoãn˘ch kﬁídlov˘ch vrat. Zde se vyplatí nová vrata
Berry od spoleãnosti Hörmann v cenovû v˘hodné normované velikosti.
Jsou opatﬁena základní polyesterovou prá‰kovou vrstvou, odolávající
povûtrnostním vlivÛm.
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Modernizace hotov˘ch garáÏí s cenovû
v˘hodn˘mi normalizovan˘mi rozmûry
• Rychlá a ãistá v˘mûna vrat v jednom
dni
• 3 druhy dorazu pro kaÏdou montáÏní
situaci
• Stará vrata jsou ihned zlikvidována
Na‰e doporuãení pro vût‰í ochranu proti
vloupání: sada dodateãné v˘bavy pro tﬁíbodové
zaji‰tûní (viz strana 25).
Velikosti vrat a montáÏní údaje
viz strany 32, 34 a 37.

UVNIT¤

Typ vrat N80
Doraz za otvorem

UVNIT¤

Typ vrat F80
Doraz pﬁed otvorem

UVNIT¤

Typ vrat N80
Doraz v otvoru
V závislosti na montáÏi a
prostorov˘ch pomûrech jsou pﬁi
modernizaci moÏné tyto tﬁi druhy
dorazu.

Nejlépe hned
s pohonem
Pak je otevírání
mnohem pohodlnûj‰í
a díky automatickému
uzavﬁení vrat je‰tû
bezpeãnûj‰í proti vypáãení.

ProMatic Akku
¤e‰ení pro hotové
garáÏe a garáÏové
prostory bez
elektrické pﬁípojky.
Solární modul
Zeptejte se také na vhodn˘ solární
modul, se kter˘m si u‰etﬁíte nabíjení
akumulátoru.
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Kolejnicemi vedená automatická v˘klopná vrata
Ta bûÏí, bûÏí a bûÏí...

Záruka
5 let *
P

oh

on
y ga

t
vra
ráÏov˘ch

Záruka
10 let *
Ga

ráÏ
o

Automatická v˘klopná vrata
Hörmann
ProtoÏe jsou mnohem pohodlnûj‰í a bezpeãnûj‰í

Automatická vrata Hörmann obsluhujete tak pohodlnû jako svÛj televizor.
Jediné stisknutí tlaãítka a vjíÏdíte do garáÏe, chránûni za kaÏdého poãasí.
A za tmy je pﬁímá cesta mnohem bezpeãnûj‰í. Samozﬁejmû jsou vrata a pohony
Hörmann provûﬁeny institutem TÜV jako bezpeãnostní jednotka.
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vá v˘klopná

ta
vra

Vyberte si ze dvou inovativních
pohonÛ Hörmann

ProMatic

SupraMatic

Technika pohonÛ
•	Rádiová frekvence 868,3 MHz
		 se stabilním dosahem.
•
		
		
		

u v‰ech pohonÛ 4-tlaãítkov˘ 		
ruãní vysílaã s bezpeãn˘m 			
kódem s více neÏ biliónem
kombinací

• Integrovan˘ pﬁijímaã // NOVINKA

Cenovû v˘hodn˘ vstup do ‰piãkové kvality
Hörmann, pro maximálnû 10 vratov˘ch
cyklÛ (otevﬁení/zavﬁení) za den.
ProMatic
Pro vrata do ‰íﬁky 5000 mm.
·piãková síla: 650 N.

Vysoce kvalitní pohon s mnoÏstvím 		
pﬁídavn˘ch funkcí pro maximálnû
50 vratov˘ch cyklÛ (otevﬁení / zavﬁení)
za den.
•
		
•
		

ProMatic P
Pro vrata do ‰íﬁky 5500 mm,
taÏná a tlaãná síla: 750 N.
ProMatic Akku
Pro garáÏová vrata bez elektrické
pﬁípojky a vrata do ‰íﬁky 3000 mm.
·piãková síla: 400 N

Samostatnû spínatelné halogenové
osvûtlení.
Pﬁídavná v˘‰ka otevﬁení vrat pro 		
vûtrání garáÏe.

SupraMatic E
Pro vrata do ‰íﬁky 5500 mm.
·piãková síla: 800 N

• 	Automatické uzavﬁení vrat úãinnû
		 chrání proti vypáãení.
• Spolehlivá vypínací automatika vrata
		 pﬁi pﬁekáÏkách okamÏitû zastaví.
•	Pozvoln˘ rozjezd a pozvolné zastavení
		 ‰etﬁí vrata i pohon.
• Patentovan˘ ozuben˘ pás, bezúdrÏbov˘.
• Vnitﬁní nouzové odji‰tûní.
• Snadná montáÏ.
		 V‰e preciznû pﬁipraveno.

SupraMatic P
Pro vrata do ‰íﬁky 5500 mm, tûÏká 		
dﬁevûná vrata a vrata s integrovan˘mi 		
dveﬁmi.
·piãková síla: 1000 N

å

å

Uzavﬁení vrat v kolejnici pohonu - patent spoleãnosti Hörmann

…s automatick˘m zaji‰tûním vrat
Pohonn˘ systém zajistí vrata
Der neue
Sup raM

atic: Star
k. Sich
er.

Sch nell.

Jsou-li vrata zavﬁena, jsou zároveÀ automaticky zaji‰tûna, a tím úãinnû
chránûna proti vypáãení. Tato jedineãná uzavírací automatika pÛsobí
mechanicky a funguje tedy i pﬁi v˘padku proudu.
Pohony

Kom fortn

garáÏovy

í otev írání
- bezp eãnû

dom a

ch vrat

Více informací k pohonÛm Hörmann pro garáÏová vrata a vjezdové brány najdete v odborn˘ch prospektech Hörmann nebo na www.hoermann.com.
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Bezpeãnostní charakteristiky podle evropské normy 13241-1

Zaruãená kvalita
Vrata Berry od spoleãnosti
Hörmann jsou jiÏ nyní provûﬁena
a certifikována podle vysok˘ch
bezpeãnostních poÏadavkÛ
a v˘konov˘ch vlastností
evropské normy 13241-1.
To Vám dává jistotu, Ïe
s vraty Berry od spoleãnosti
Hörmann kupujete velmi dobrá
v˘klopná vrata.
Zde se vyplatí srovnání!

Îádné padání!
Tady si mÛÏete b˘t zcela jistí.

1

Vícenásobn˘ pruÏinov˘ bezpeãnostní systém
Pokud by se snad nûkterá z pruÏin zlomila, zajistí
vrata ostatní. Zlomená pruÏina neodskoãí.

2

Precizní kolejnicové vedení
Brání vykolejení vratového kﬁídla.

3

Jedineãná prohlubeÀ v kolejnici
Po úplném otevﬁení se vrata u dorazu zbrzdí
a v prohlubni kolejnice bezpeãnû zastaví.

Îádné sevﬁení!
To je bezpeãná ochrana proti sevﬁení prstÛ.

4

Ochranné kryty nad rameny páky
Flexibilní umûlohmotné kryty zcela zakr˘vají kloubov˘
úsek pﬁed vsunutím prstÛ.

5

Ochranné li‰ty u vratového kﬁídla a rámu
Flexibilní umûlohmotné li‰ty jsou bezpeãnou boãní
ochranou proti vsunutí prstÛ mezi vratové kﬁídlo a
rám. Vrata dvougaráÏí mají navíc elastickou ochranu
proti sevﬁení nohy.

6

Velmi stabilní konstrukce vrat
·iroká, pozinkovaná bloková zárubeÀ
a vodorovná zesílení vratového kﬁídla
propÛjãují vratÛm Berry od spoleãnosti
Hörmann vysokou stabilitu.

Lehãí a ti‰‰í chod vrat
V‰e je navzájem pﬁesnû sladûno:
ãtyﬁbodové zavû‰ení, precizní
kolejnicové vedení, vodící kladky
z odûruvzdorné umûlé hmoty, boãní
umûlohmotné li‰ty (Ïádná ocel na
ocel) a nastavitelné svazky pruÏin.

Zámek s dvojím vyuÏitím
Pﬁi pﬁímém pﬁístupu z garáÏe do domu
se vrata dají zavﬁít také zevnitﬁ pomocí
zaji‰Èovacího kolíku. Zámek lze
zaãlenit do uzavíracího systému domu.

Dobrá ochrana pﬁi de‰ti a bouﬁce
Standardnû zaji‰tûná prostﬁednictvím
spodní dorazové li‰ty, v pﬁípadû
prÛbûÏné podlahy na pﬁání s gumov˘m
uzavíracím profilem odoln˘m proti
vlivÛm poãasí (viz strana 25).

Bezpeãnostní vzdálenost mezi pruÏinami
Rozestup vinutí pruÏin je tak minimální, Ïe
i dûtské prsty jsou chránûné pﬁed sevﬁením.

Pro Vás nejvy‰‰í bezpeãnost
Dobr˘ pocit, Ïe se nic nemÛÏe stát
Vrata Berry od spoleãnosti Hörmann jsou spolehlivû zabezpeãená proti pádu a sevﬁení.
Sotva mohou b˘t nûjaká v˘klopná vrata je‰tû bezpeãnûj‰í. A díky uzavíracím systémÛm
jste udûlali dobrou volbu také co se t˘ká ochrany proti vloupání. Lhostejno, zda se
rozhodnete pro vrata automatická nebo ovládaná ruãnû.
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S upevÀovacími kotvami a plynule
nastaviteln˘mi univerzálními kotvami
je montáÏ zcela jednoduchá.

Vrata bez pohonu se bezpeãnû
zastaví na konci kolejnice.

3
2

5

4

5
PruÏné plastové li‰ty a klapky chrání pﬁed
sevﬁením.

1

6

ZabraÀující vloupání jedineãn˘m systémem blokování
prostﬁednictvím otoãn˘ch západek.
Pﬁi tomto zpÛsobu uzavﬁení jsou rohy vratového kﬁídla
pevnû fixovány do rámu, takÏe vypáãení není moÏné.
Pﬁihlá‰eno k patentování

Vícenásobn˘ pruÏinov˘
bezpeãnostní systém
S optimálnû dimenzovan˘mi svazky
pruÏin podle velikosti a hmotnosti vrat:
typ vrat N80: 3-4 pruÏiny na kaÏdé stranû,
typ vrat DF98: 6-10 pruÏin na kaÏdé stranû.

S pomocí doplÀkové sady pro snadnou svépomocnou
montáÏ je moÏno dodateãnû zajistit vrata i nahoﬁe
(viz strana 25).
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V˘klopná vrata Berry
Typy vrat N80 a DF98
Rozmûry a montáÏní data

Normované velikosti N80 pro samostatné garáÏe (v závislosti na motivu vrat)

Rozmûry v mm

MontáÏ za otvorem
Objednací rozmûr
Doporuãen˘ stavební rozmûr

Vnûj‰í rozmûr rámu

Svûtlé prÛchozí rozmûry*

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr
(montáÏní rozsah)

MontáÏ v otvoru

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr
(montáÏní rozsah)

Koneãné rozmûry

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

2250

1920

2355

1990

2110

1800

2250 (2215-2340)

1920 (1890-1950)

2375

1970

2250

2000

2355

2070

2110

1880

2250 (2215-2340)

2000 (1970-2030)

2375

2050

2250

2075

2355

2145

2110

1955

2250 (2215-2340)

2075 (2045-2150)

2375

2125

2250

2125

2355

2195

2110

2005

2250 (2215-2340)

2125 (2095-2155)

2375

2175

2375

1920

2480

1990

2235

1800

2375 (2340-2465)

1920 (1890-1950)

2500

1970

2375

2000

2480

2070

2235

1880

2375 (2340-2465)

2000 (1970-2030)

2500

2050

2375

2075

2480

2145

2235

1955

2375 (2340-2465)

2075 (2045-2105)

2500

2125

2375

2125

2480

2195

2235

2005

2375 (2340-2465)

2125 (2095-2155)

2500

2175

2375

2250

2480

2320

2235

2130

2375 (2340-2465)

2250 (2220-2280)

2500

2300

2375

2375

2480

2445

2235

2255

2375 (2340-2465)

2375 (2345-2405)

2500

2425

2500

1920

2605

1990

2360

1800

2500 (2465-2590)

1920 (1890-1950)

2625

1970

2500

2000

2605

2070

2360

1880

2500 (2465-2590)

2000 (1970-2030)

2625

2050

2500

2075

2605

2145

2360

1955

2500 (2465-2590)

2075 (2045-2105)

2625

2125

2500

2125

2605

2195

2360

2005

2500 (2465-2590)

2125 (2095-2155)

2625

2175

2500

2250

2605

2320

2360

2130

2500 (2465-2590)

2250 (2220-2280)

2625

2300

2500

2375

2605

2445

2360

2255

2500 (2465-2590)

2375 (2345-2405)

2625

2425

2500

2500

2605

2570

2360

2380

2500 (2465-2590)

2500 (2470-2530)

2625

2550

2500

2750

2605

2820

2360

2630

2500 (2465-2590)

2750 (2720-2780)

2625

2800

2625

2125

2730

2195

2485

2005

2625 (2590-2715)

2125 (2095-2155)

2750

2175

2750

2000

2855

2070

2610

1880

2750 (2715-2840)

2000 (1970-2030)

2875

2050

2750

2125

2855

2195

2610

2005

2750 (2715-2840)

2125 (2095-2155)

2875

2175

3000

2000

3105

2070

2860

1880

3000 (2965-3090)

2000 (1970-2030)

3125

2050

3000

2125

3105

2195

2860

2005

3000 (2965-3090)

2125 (2095-2155)

3125

2175

Normované velikosti DF 98 pro dvougaráÏe (v závislosti na motivu vrat)

Rozmûry v mm
MontáÏ za otvorem

Objednací rozmûr
Doporuãen˘ stavební rozmûr

Vnûj‰í rozmûr rámu

Svûtlé prÛchozí rozmûry*

MontáÏ v otvoru

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr
(montáÏní rozsah)

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr
(montáÏní rozsah)

Koneãné rozmûry

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

‰íﬁka

v˘‰ka

4000

2000

4096

2073

3840

1820

4000 (3955-4075)

2000 (1960-2020)

4116

2043

4000

2125

4096

2198

3840

1945

4000 (3955-4075)

2125 (2085-2145)

4116

2168

4500

2000

4596

2073

4340

1820

4500 (4455-4575)

2000 (1960-2020)

4616

2043

4500

2125

4596

2198

4340

1945

4500 (4455-4575)

2125 (2085-2145)

4616

2168

4500

2250

4596

2323

4340

2070

4500 (4455-4575)

2250 (2210-2270)

4616

2293

5000

2000

5096

2073

4840

1820

5000 (4955-5075)

2000 (1960-2020)

5116

2043

5000

2125

5096

2198

4840

1945

5000 (4955-5075)

2125 (2085-2145)

5116

2168

Vezmûte prosím na vûdomí
* Svûtlé prÛchozí rozmûry (vrata se spodním dorazem)
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·íﬁka:

doporuãen˘ stavební rozmûr minus 140 mm (160 mm u vrat DF 98)

V˘‰ka:

doporuãen˘ stavební rozmûr minus 120 mm (180 mm u vrat DF 98)

V˘‰ka:

doporuãen˘ stavební rozmûr minus 135 mm u motivu 905 (25 mm u vrat DF 98)

V˘‰ka:

o 30 mm vût‰í prÛjezd (bez spodního dorazu)

Rozsah velikostí maximálnû (v závislosti na motivu vrat)

Rozmûry v mm

2750

2625

v˘‰ka

2500

2375

2250

2125

2000

5000

4750

4500

4250

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

BR

2000

1875

‰íﬁka

Rozsah velikostí

Typ vrat N 80
pro samostatné garáÏe

Typ vrat DF 98
Motiv 905
Hmotnost v˘plnû

do max.
14 kg/m2

Typ vrat N80
Motiv 902

do max.
12 kg/m2

Typ vrat DF 98
pro dvougaráÏe

do max.
10 kg/m2

Vrata pro v˘plÀ od stavebníka (motiv 905)

Vrata s renovaãní li‰tou

Prosím zohlednûte maximální hmotnost u v˘plnû
od stavebníka, která je podle velikosti vrat mezi
6 a 10 kg/m2. Vrata DF 98 jsou v závislosti na
velikosti k dodání také s hmotností v˘plnû aÏ
16 kg/m2, kromû vy‰rafovaného úseku. Informujte
se u autorizovaného prodejce Hörmann, kter˘ Vám
sdûlí pﬁesnou hmotnost v˘plnû na m2 pro Va‰e vrata.

Koneãn˘ rozmûr smí b˘t na ‰íﬁku sníÏen maximálnû
o 10 mm. V˘‰ka doporuãeného koneãného rozmûru
smí b˘t u montáÏe se spodním dorazem men‰í
o max. 10 mm. U vrat s prÛbûÏnou podlahou
(zárubeÀ na povrchu ãisté podlahy) je tﬁeba pﬁipoãíst
k doporuãenému koneãnému rozmûru 30 mm.
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V˘klopná vrata Berry
Typ vrat N80 pro jednotlivé garáÏe
MontáÏní data

Rozmûry v mm

Vnûj‰í rozmûr rámu - 195

OFF

V˘‰ka vnûj‰ího
rozmûru rámu - 80

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr

Vnûj‰í rozmûr rámu

Uspoﬁádání kotev

Celková délka pohonu vrat *

Uvnitﬁ

OFF

OFR

* Celková délka pohonÛ vrat:
3200 mm do v˘‰ky vrat 2500 mm ProMatic/SupraMatic
3450 mm do v˘‰ky vrat 2750 mm ProMatic/SupraMatic

Vnûj‰í rozmûr rámu

Zvenãí
Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr

min.
65

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr

min.
60

min.
65

Doporuãen˘ stavební rozmûr je pro plánování navrÏen. Minimální
dorazy, v˘‰ka pﬁekladu a montáÏní rozsah se odvozují od tohoto
rozmûru.

OFF

V˘‰ka doporuãeného koneãného
rozmûru z tabulky (strana 32)
musí b˘t o 30 mm vût‰í.

Zvenãí

min. 5

Vrata bez spodního dorazu

Vnûj‰í rozmûr rámu =
objednací rozmûr + 70

Zvenãí

MontáÏní rozsah

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr

min. 5

Zvenãí

Vnûj‰í rozmûr rámu = objednací rozmûr + 105
Objednací rozmûr/doporuãen˘ stavební rozmûr

MontáÏní rozsah

Min. vnitﬁní rozmûr garáÏe = vnûj‰í rozmûr rámu + 15

min. 9

Vrata se spodním dorazem
V˘‰ka
pﬁekladu *
Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr min. 50

MontáÏ za otvorem

OFF

Doporuãen˘ koneãn˘
rozmûr + 30

min.
60

OFF

S pohonem ProMatic/SupraMatic
* Bez potﬁeby dodateãného pﬁekladu.
V˘jimka: motivy 905, 941, motivy s dﬁevûnou v˘plní = voln˘ prostor 15 mm.
OFF = horní hrana ãisté podlahy

Vrata se spodním dorazem

Vrata bez spodního dorazu

Vnûj‰í rozmûr rámu = objednací rozmûr + 105

OFF

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr
Vnûj‰í rozmûr rámu =
objednací rozmûr + 70

Zvenãí

MontáÏní rozsah

Koneãn˘ rozmûr

Koneãn˘ rozmûr

Zvenãí
MontáÏní rozsah

OFF

Koneãn˘ rozmûr + 30

V˘‰ka doporuãeného koneãného
rozmûru z tabulky (strana 32) musí
b˘t o 30 mm vût‰í.

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr

Zvenãí

MontáÏ v otvoru

OFF

MontáÏ v otvoru se musí rozmûrovû pﬁesnûji sladit.
Zejména u vrat v normovan˘ch velikostech. Vrata v atypick˘ch
velikostech se zhotovují pﬁesnû pro dan˘ otvor.
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S pohonem ProMatic/SupraMatic
Bez potﬁeby dodateãného pﬁekladu.
V˘jimka: motivy 905, 941, motivy s dﬁevûnou v˘plní = voln˘ prostor 15 mm.
OFF = horní hrana ãisté podlahy

V˘klopná vrata Berry
Typ vrat DF98 pro dvougaráÏe
MontáÏní data

OFF

Vnûj‰í rozmûr rámu

V˘‰ka vnûj‰ího
rozmûru rámu +10
Celková délka pohonu vrat *

Uvnitﬁ

OFF

OFR

* Celková délka pohonÛ vrat:
3200 mm do v˘‰ky vrat 2500 mm ProMatic/SupraMatic
3450 mm do v˘‰ky vrat 2750 mm ProMatic/SupraMatic

Zvenãí
Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr

OFF = horní hrana ãisté podlahy
OFR = horní hrana hrubé podlahy

min.
60

MontáÏ za otvorem

Vrata se spodním dorazem

Min. vnitﬁní rozmûr garáÏe = vnûj‰í rozmûr rámu + 20

Zvenãí

Vnûj‰í rozmûr rámu =
objednací rozmûr + 73

OFF

Pro plánování je navrÏen doporuãen˘ stavební rozmûr. Minimální
dorazy, v˘‰ka pﬁekladu a montáÏní rozsah se odvozují od tohoto
rozmûru.
Upozornûní pro normované velikosti: kdyÏ je boãní doraz mezi 60 mm
a 105 mm, musí se to pﬁi objednávce uvést.

MontáÏ v otvoru
Vnûj‰í rozmûr rámu = objednací rozmûr + 96

OFF

MontáÏ v otvoru se musí rozmûrovû pﬁesnû sladit.
Zejména u vrat v normovan˘ch velikostech.
Vrata v atypick˘ch velikostech se zhotovují pﬁesnû
pro dan˘ otvor.

Vnûj‰í rozmûr rámu =
objednací rozmûr + 73

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr

MontáÏní rozsah

Koneãn˘ rozmûr

Zvenãí

Koneãn˘ rozmûr

Vrata bez spodního dorazu
V˘‰ka doporuãeného koneãného
rozmûru z tabulky (strana 32) musí
b˘t o 25 mm vût‰í.

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr

Zvenãí

OFF

S pohonem ProMatic/SupraMatic
* Voln˘ prostor 65 mm.

Vrata se spodním dorazem

MontáÏní rozsah

Doporuãen˘ koneãn˘
rozmûr + 25

OFF

OFF

Koneãn˘ rozmûr + 25

min.
60

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr

min.
105

Zvenãí min. 5

min. 5

MontáÏní rozsah

Zvenãí

MontáÏní rozsah

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr

Objednací rozmûr/doporuãen˘ stavební rozmûr

V˘‰ka doporuãeného koneãného
rozmûru z tabulky (strana 32)
musí b˘t o 25 mm vût‰í.

V˘‰ka
pﬁekladu *
min. 90

Vnûj‰í rozmûr rámu = objednací rozmûr + 96

Vrata bez spodního dorazu

Zvenãí

min.
105

min. 5

Vnûj‰í rozmûr rámu - 270

Vnûj‰í rozmûr rámu

Rozmûry v mm

Doporuãen˘ koneãn˘ rozmûr

Uspoﬁádání kotev

OFF

S pohonem ProMatic/SupraMatic
Voln˘ prostor 65 mm.
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V˘klopná vrata Berry
GaráÏová vrata
Rozmûry a montáÏní data

OFF

Rozmûry v mm

Vnûj‰í rozmûr rámu = BRH + 57

Zvenãí

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru

Dveﬁe bez spodního dorazu

Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRH)

Zvenãí
Svûtl˘ prÛchozí
rozmûr*
Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRB)

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru

Vnûj‰í rozmûr rámu = BRB + 50
Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru
Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRB)

Svûtl˘ prÛchozí
rozmûr*

OFF

Zvenãí

Stﬁí‰ka proti de‰ti

v˘‰ka

885
885
885
1010
1010

1880
2005
2130
2005
2130

bez dorazu

‰íﬁka

v˘‰ka

v˘‰ka

od ãisté

(BRB -45)

(BRH -38)

(BRH -23)

podlahy

830
830
830
955
955

1837
1962
2087
1962
2087

1852
1977
2102
1977
2102

990
1050
1110
1050
1110

Motivy 902 a 905 v normované velikosti lze pouÏít vpravo/vlevo

Dvoukﬁídlé / rozestupy kotev

Dveﬁe se spodním dorazem

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru =
BRH + 5

OFF

Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRH)

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr =
BRH - 43

OFF

Zvenãí

Vnûj‰í rozmûr rámu = BRH + 79

Vybrání v místû
zapu‰tûné
zástrãky U

Vybrání v místû
zapu‰tûné
zástrãky U
Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru = BRB + 10
Vnûj‰í rozmûr rámu = BRB + 115

Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRB)
Svûtl˘ prÛchozí rozmûr* = BRB - 45
Pevné kﬁídlo

Pevné kﬁídlo

Pohyblivé kﬁídlo

Dveﬁe bez spodního dorazu
Vybrání v místû
zapu‰tûné
zástrãky U

Vybrání v místû
zapu‰tûné
zástrãky U

OFF

Vnûj‰í rozmûr rámu = BRH + 79

1875
2000
2125
2000
2125

s dorazem

‰íﬁka

V˘‰ka kliky

- 23

875
875
875
1000
1000

v˘‰ka

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr*

Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRH)

‰íﬁka

Svûtl˘ rozmûr
hrubého otvoru

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr = BRH

Objednací rozmûr
Doporuãen˘ stavební
rozmûr

* Svûtl˘ prÛchozí rozmûr se zmen‰uje
U dveﬁí se spodním dorazem a
pﬁi úhlu otevﬁení men‰ím neÏ 170°.
otevíráním smûrem ven se v˘‰ka
doporuãeného stavebního rozmûru
Bloková zárubeÀ pro montáÏ
mûﬁí vÏdy od povrchu niÏ‰í podlahy.
v otvoru: rozmûry a provedení
na dotázání.
Normované velikosti s ocelovou
v˘plní a pro v˘plÀ od stavebníka
Atypické velikosti a speciální
se standardnû dodávají pro vnitﬁní
provedení na dotázání.
doraz. Pﬁe‰roubováním kování je
Maximální rozsah velikostí (BR):
moÏn˘ vnûj‰í doraz. Motivy
1250 x 2375 mm.
s dﬁevûnou v˘plní jsou moÏné jen
OFF = horní hrana ãisté podlahy
pro vnûj‰í doraz.

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru =
BRH + 5

Normované velikosti pro jednokﬁídlé dveﬁe

Zvenãí

Svûtl˘ prÛchozí rozmûr

Zvenãí

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru

OFF

Dorovnání
podlahy

Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRH)

Dveﬁe se spodním dorazem

Vnûj‰í rozmûr rámu = BRH + 57

Jednokﬁídlé / rozestupy kotev

Stﬁí‰ka proti de‰ti

Bloková zárubeÀ pro montáÏ
v otvoru: rozmûry a provedení na
dotázání.

Pohyblivé kﬁídlo

Zvenãí
Svûtl˘ prÛchozí rozmûr* = BRB - 45

Zvenãí

Doporuãen˘ stavební rozmûr (BRB)

Vnûj‰í rozmûr rámu = BRB + 115

Rozsah velikostí pro dvoukﬁídlé dveﬁe
·íﬁka (doporuãen˘ stavební rozmûr): 1300 aÏ 2500 mm
V˘‰ka (doporuãen˘ stavební rozmûr): 1750 aÏ 2250 mm
Kazetové motivy jen do BRB = 2000 mm

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru = BRB + 10

* Svûtlá prÛchozí ‰íﬁka se zmen‰uje
pﬁi úhlu otevﬁení men‰ím neÏ 170°.

Dodávka standardnû pro vnûj‰í
doraz, pohyblivé kﬁídlo vpravo.
Vnitﬁní doraz pﬁíp. uspoﬁádání
pohyblivého kﬁídla vlevo uvést pﬁi
objednávce!
OFF = horní hrana ãisté podlahy

MontáÏní varianty
Jednokﬁídlé

levé podle
DIN

pravé podle
DIN

Vnûj‰í doraz
Se spodním dorazov˘m profilem.
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Jednokﬁídlé

Dvoukﬁídlé

pohyblivé kﬁídlo
levé podle DIN

pohyblivé kﬁídlo
pravé podle DIN

levé podle
DIN

Dvoukﬁídlé

pravé podle
DIN

pohyblivé kﬁídlo
levé podle DIN

pohyblivé kﬁídlo
pravé podle DIN

Vnitﬁní doraz
U dveﬁí s vnitﬁním dorazem je zásadnû nutné odstranit spodní dorazov˘ úhelník pﬁíp.
transportní úhelník a postarat se o odtok vody smûrem ven. Dveﬁe na návûtrné stranû
se musí pﬁednostnû zabudovat s vnûj‰ím dorazem.

V˘klopná vrata Berry

Typ vrat F80 pro hotové garáÏe
Modernizaãní rozmûry a montáÏní data
Velikosti vrat pro betonové garáÏe s vnûj‰ím dorazem

Rozmûry v mm

Objednací rozmûr
Doporuãen˘ stavební rozmûr
‰íﬁka x v˘‰ka

Svûtl˘ rozmûr hrubého otvoru
‰íﬁka x v˘‰ka

Vnûj‰í rozmûr rámu

Svûtl˘ prÛjezd
‰íﬁka x v˘‰ka

2375 x 2045
2375 x 2075
2425 x 2075
2485 x 2045
2500 x 2075
2500 x 2100
2560 x 2125
2570 x 2125
2590 x 2075
2590 x 2125
2705 x 2125
2715 x 2075
2720 x 2200
2730 x 2125

2449 - 2489 x 2088 - 2108
2449 - 2489 x 2118 - 2138
2499 - 2539 x 2118 - 2138
2559 - 2599 x 2088 - 2108
2574 - 2614 x 2118 - 2138
2574 - 2614 x 2143 - 2163
2634 - 2674 x 2168 - 2188
2644 - 2684 x 2168 - 2138
2664 - 2704 x 2118 - 2138
2664 - 2704 x 2168 - 2188
2779 - 2819 x 2168 - 2188
2789 - 2829 x 2118 - 2138
2794 - 2834 x 2243 - 2263
2804 - 2844 x 2168 - 2188

2509 x 2148
2509 x 2178
2559 x 2178
2619 x 2148
2634 x 2178
2634 x 2203
2694 x 2228
2704 x 2228
2724 x 2178
2724 x 2228
2839 x 2228
2849 x 2178
2854 x 2303
2864 x 2228

2235 x 1925
2235 x 1955
2285 x 1955
2345 x 1925
2360 x 1955
2360 x 1980
2420 x 2005
2430 x 2005
2450 x 1955
2450 x 2005
2565 x 2005
2575 x 1955
2580 x 2080
2590 x 2005

Velikosti vrat pro normované garáÏe v nov˘ch spolkov˘ch zemích
2325 x 1905
2455 x 1905
2350 x 1935
2480 x 1935

Rozmûry v mm

2420 x 1990
2550 x 1990
2410 - 2450 x 1970 - 2005
2540 - 2580 x 1970 - 2005

2459 x 2008
2589 x 2008
2484 x 2038
2614 x 2038

2185 x 1785
2315 x 1785
2210 x 1815
2340 x 1815

Uspoﬁádání kotev

Rozmûry v mm

V˘‰ka vodících li‰t = pﬁedepsaná
stavební míra - 35

min. 61

Objednací rozmûr/doporuãen˘ stavební rozmûr

Vnûj‰í rozmûr rámu = objednací rozmûr + 103

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr v˘‰ky

Spodní hrana rámu =
horní hrana kolejnice
Celková délka pohonu vrat *

Uvnitﬁ

OFF

OFF

Stavba bez/se Ïelezn˘mi pásy (na upevnûní závûsu dveﬁí)

OFR

se spodním dorazem

* Celková délka pohonu vrat:
ProMatic / SupraMatic
3200 mm do v˘‰ky vrat
2500 mm

bez spodního dorazu

HmoÏdinková montáÏ
od hloubky ostûní 75 mm

Zvenãí

Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr (BR) = RAM - 134
Vnûj‰í rozmûr rámu (RAM)

Otvor max. RAM - 30
Otvor max. RAM – 10

Zvenãí

Vnûj‰í rozmûr rámu (RAM) =
objednací rozmûr (BR) + 103

Rozmûr Ïelezného pásu
OFF

Objednací rozmûr/doporuãen˘ stavební rozmûr (BR)

min. 50
max. 100

Otvor max. = RAM - 20
Otvor max. = RAM - 60

Otvor max. RAM - 60
Otvor max. RAM - 40

Svorková montáÏ
hloubka ostûní min. 50 mm, max. 100 mm

Zvenãí

Vnûj‰í rozmûr rámu (RAM)

Rozmûr Ïelezného pásu

Objednací rozmûr/doporuãen˘ stavební rozmûr (BR)

Rozmûr Ïelezného pásu

Zvenãí
Objednací rozmûr/doporuãen˘
stavební rozmûr (BR) = RAM - 134

Vnûj‰í rozmûr rámu (RAM) =
objednací rozmûr (BR) + 103

min. 75

Otvor max. = RAM - 20
Otvor max. = RAM - 70

OFF

OFF = horní hrana ãisté podlahy

Rozmûr Ïelezného pásu
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Lep‰í vzhled		

Vût‰í komfort		

Vy‰‰í bezpeãnost

Kvalitní dveﬁe Hörmann
Pro zabezpeãen˘ vstup do sklepÛ, pro vlhké prostory nebo
dílny, dûtské pokoje, stﬁe‰ní vestavby, kotelny nebo pro
prÛchod z garáÏe do domu.

Díky velkému programu se témûﬁ vÏdy hodí nûjaká
odpovídající normovaná velikost. Drahá v˘roba na zakázku
není nutná. To ‰etﬁí peníze!

Informujte se také o krásn˘ch domovních dveﬁích
TopComfort a pﬁedstﬁí‰kách.
VyÏádejte si na‰e prospekty nebo nás nav‰tivte
na internetov˘ch stránkách www.hoermann.com.

Bezpeãnostní dveﬁe Ksi
Ocelové dveﬁe bránící vloupání
standardnû s vícenásobn˘m
uzavﬁením. Pro vstup do sklepa, jako
vedlej‰í dveﬁe nebo pro garáÏ.
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Víceúãelové dveﬁe MZ
Stabilní ocelové dveﬁe, také
s izolaãním prosklením. Pro sklepní
místnosti, vedlej‰í budovy, kÛlny na
náﬁadí, stodoly.

ProtipoÏární dveﬁe H8-5
Provûﬁené ocelové dveﬁe bránící
ohni. Ideální dveﬁe pro vstup
z garáÏe do domu.

PR

O

Dveﬁe do objektu
Stabilní ocelové dveﬁní kﬁídlo pro
nejvy‰‰í poÏadavky.

Vnitﬁní dveﬁe ZK
Dekorativní ocelové dveﬁe pro
v‰echny místnosti od sklepa
aÏ po pÛdu. V mnoha barvách,
dﬁevûn˘ch dekorech, proskleních
a vybavení.

VA
C

I

V‰echny dveﬁe pro Vá‰ dÛm od sklepa aÏ po pÛdu

NO

VOS

RE
TAV B U A

NO

Ocelová zárubeÀ
Nástrãné ‰roubovací nebo svaﬁené
normované zárubnû pro snadnou
vlastní montáÏ, napﬁ. pro stﬁe‰ní
vestavbu.
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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 Beijing, China

Hörmann Inc. Vonore TN, USA

Spoleãnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jedin˘

GARÁÎOVÁ VRATA

v˘robce na evropském trhu v‰echny dÛleÏité stavební prvky - tzv. z jedné ruky.

POHONY

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovan˘ch závodech pomocí

(Vydáni 12.05) 85 187 CZ/P - - Datum tisku 02.06

Hörmann: kvalita bez kompromisu

PRÒMYSLOVÁ VRATA

nejnovûj‰í techniky.
NAKLÁDACÍ TECHNIKA

a pﬁítomnosti v Americe a âínû je Hörmann Vá‰ siln˘ mezinárodní partner

DVE¤E

pro vysoce kvalitní stavební prvky.

ZÁRUBNù

www.hoermann.com

Díky celoplo‰nému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropû

