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redőnyrácsok 
	

puk acélból és 

aluminiumból 

viinúen ermeeí, arní az ípari építkezésez 
szükséges egy kézb ő l kínálunk 

O Szekcionált kapuk 

A cly:akai- ekos 
k3pu'cnds7eres 

ku:intjözó sínvozeteseKrici< 

köszdnheten minden ipar,  

létesltményhez illeszkednek. 

Ez szolgét1a sz ri1 épitések 

áss felújítások biztonságos 

tervezhetőségét A Hörmann 

méretre szabott megoldásokat 

kinál Önnek bármely 

felhasználásra, például 

teljes felületen üvegezett 

ALS szokcionált kapukal 

a beltérbe való zavartaer 

bepiilantás érdekében, 

vagy nagy höszigetelesü. 

80 mm vastag. duplafalú 

DPU-kapukat, melyek 

stabil hömórsékletszintet 

ciaranlálrak 

Redönykapukés 

redőnyrácsok 

A csa< kevás ornp:r:cnsb 

áiú egvszerú szerkezetnek 

köszönhetően a redónykapuk 

különösen gazdaságosak 

ás rob'jsztusak. A Hórmnn 

e kapukat 11.75 m-es 

szálességig ás 9 m-es 

magasssagig száliltja, de 

egyedi kapuként akár ennél 

magasabb is rendelhető . 

A Számos üveg- ás 

szirvariáció széles 

spekrtumon teszi lehetóvi 

Önnek a letesttmények 

alakítását 

O Harmonikakapuk 

acélból és 

Iuminiumbót 
A Hönnariri acal ás vaminium 

harnarkakapukat aiünl 

korlátozott nyitásszám 

esetére, ha a csarnoknak kicsi 

a szemóldókmagassága. 

vagy ha a tető  nc-m 

terhelhető . A kevés 

kopóalkatrész megkönnyltí a 

harmonikakapukjavitását ás 

karbantartását. 

O Gyorskpauk 

A Hhnnann gyorskpauk 

kül- es helrércen optimalizálják 

a forgalmat, javáják a belső  tér 

klímáját, energiát takaritanak 

meg. A Hörmann programa 

magában foglalja a flex 

<aulapú függ ő legesen 

ás a vízszintesen nyíiö 

kapukat, akár szekcor - ai 

-vagy redőnykapuva vaic 

kombinációban is Nagy 

előny: Az integrált Anti- 

Crash / ütközésvédelemmel 

ellátott SoftEdge-technológia 

teszi a gyorskapukat 

különösen biztonságossá ás 

gazdaságossá. 

O Rakodástechnika 

A -tb:mrn s 

OO,5ztiki tOruCtr 

komplett rakooastecfrnlkai 

rendserekl kínál Ezek 

előnye biztonságos 

tervezés, sz égítkezés 

megbízható lebonyolitása, 

ás magas funkconalitás 

a pontosan összehangolt 

komponenseknek 

köszönhetően. Az egyes 

rámpakiegyerUlők 

Ugyanúgy, minta komplett 

egységként rendelhet ő  
rámpakiegyenlílöbő l 

ás kaputörnitésb ő l álló 

előzsilipok, akár utólag 

isa meglévő  ápütelhez 

nstallaí-atÓk 

O Tüzgátló tolókapuk 

V'rdcn ep,ií'tipusnz 

:5 'nden túzgatlás: 

csztalyhoz kaphatók egy- ás 

kétszárny:i Hörmann totókapu-

megoldások. kivanságra 

akár szemálybejáró ajtóval, 

ás menekül őutakhoz akar 

füstgátló funkcióval is. 

O Muttifunkciós atókés 

létesítmények beltéri 

ajtót 

A Hur--nn r - c.t.fcnkcióv a1tók 

ás a létesrm'iyek heltéri ajtói 

engedélyezettek sokoldalú 

bel- ás kültéri feihasznáásra. 

Az egy- ás kétszárnyú ájtÓk 

mindenhová beépithetők, 

ahol robusztus, erős ajtókra 

van igény. Számos kiegészít ő  
funkciót kínál a Hörmann 

ezkhez az ajtókhoz, melyek sz 

ipari építkezések Szinte lelles 

l-arüerát afeslik 

O Tűz- ésfüstgátl6 

keretszerkezetes 

ajtóelemek 

Az .enycs rnego ores 

terúletekhez. ipari épületek 

adminisztrációs részlegeihez 

kphatók a HrmanntÖ! acél 

ás alurninium ajtók ős fix 

üvegezések. Az egyetlen 

rendeszeren belüli 

100 %-osan azonos meglelenés 

--függetlenül a t űzgátlás 

kovetelménytöl - garantálja 

az egységesoptikát. 

o Áttekintõablak 

A Hbrrriarn ótiek:ntö 

.ivegozseket ab?a ként vagy 

úvegfalként alalmazzék a 

több fény ás a jobb 

átláthatóság érdekében 

Teljesen egyedi megoldások 

valósithatók meg osztók 

beépitősável, negatív 

sarkokka ás srág oldalakkai 

Szerviz 

Csak ép, szakszer űen 

kaoanlartott berendezések 

pararriáljék a zökken őmentes 

termelési tolyamatokat ás a 

biztonságos közlekedőutakat 

Megkötött karbantartási 

szerződés esetén a törvényileg 

megkövetelt ellen ő rzések ás a 

sz(kséges avitások elvegzése 

szakszer ű  ás dokumentált. 

Ez biztonságot ős anyagi 

megtakarítást jelent Önnek 
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