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Značková kvalita  
pro maximální bezpečnost a spolehlivost

Vlastní vývoj výrobků
Rostoucí a měnící se požadavky na funkčnost  
a bezpečnost vyžadují právě u pohyblivých stavebních 
prvků, jakými jsou vrata a dveře, neustálý nový  
vývoj a zlepšování konstrukce i vybavení. Zde naše 
kvalifikované vývojové týmy znovu a znovu dokazují 
svou vysokou odbornost.

Výroba na nejvyšší úrovni
Společnost Hörmann sází na nejmodernější výrobní techniku 
ve vysoce specializovaných závodech. Počítačem řízené 
zpracování zaručuje rozměrově přesné prvky s dokonalým 
usazením kování a všech funkčních dílů.

Výrobky Hörmann v administrativní budově DLV v Hamburku
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Jako vedoucí výrobce vrat, dveří a zárubní  
v Evropě jsme zavázáni poskytovat vysoce 
kvalitní výrobky i služby. Určujeme tak 
standardy na mezinárodním trhu.

Vysoce specializované závody vyvíjejí  
a vyrábějí konstrukční prvky vyznačující  
se kvalitou, funkční bezpečností  
a dlouhou životností.

Díky působení v nejdůležitějších 
mezinárodních hospodářských oblastech 
jsme silným partnerem pro výstavbu  
objektů a průmyslovou výstavbu.

Centrum požární ochrany s cvičebním 
hasičským domem
V interních požárních testech v našem centru požární 
ochrany jsou nové i zdokonalené prvky neustále  
testovány s ohledem na požadovanou požární odolnost  
a kouřotěsnost. Poznatky z těchto testů udávají vysokou 
míru bezpečnosti pro požární ochranu v objektu. Těmito 
testy jsou vytvářeny optimální předpoklady pro oficiální 
zkoušky v akreditovaných zkušebnách pro udělení 
úředního schválení.

Kompetentní zaopatření objektu
Zkušení odborní poradci orientovaní na zákazníka  
vás provázejí od projektování objektu přes technické 
upřesnění až po kolaudaci.

Odbornou montáž zaručují zkušení montéři společnosti 
Hörmann a odborný personál partnerů společnosti 
Hörmann vyškolený na seminářích.
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Vrata, dveře, zárubně z ušlechtilé oceli
Rozsáhlý výrobní program pro vysoké požadavky
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Průhledová okna a zárubně  
z ušlechtilé oceli
Použití ušlechtilé oceli často předurčují optické požadavky 
nebo speciální montážní situace v hotelových, 
gastronomických a nemocničních provozech nebo  
ve veřejných sociálních prostorách. Společnost Hörmann 
vám nabízí kompletní program ocelových zárubní  
a průhledových oken v provedení z ušlechtilé oceli.  
Máte tak možnost využít i speciální provedení z ušlechtilé 
oceli. Například: zárubně s dvojitou polodrážkou  
pro zvýšenou zvukovou izolaci, zárubně s šikmou 
polodrážkou pro větší volnost pohybu v průchodu  
nebo protipožární prosklení do třídy F90.

Posuvná vrata z ušlechtilé oceli
Velké průchody a přechody v halách potravinářského 
průmyslu, chladírenských skladů, mlékáren a pivovarů 
rovněž musejí vyhovovat předpisům týkajícím se požární 
odolnosti a kouřotěsnosti. Zde Hörmann dodává  
v závislosti na požadavcích na požární odolnost spolehlivá 
řešení posuvných vrat z ušlechtilé oceli přizpůsobená 
provozu a rizikům, a to v jednokřídlém, dvoukřídlém  
a teleskopickém provedení. Pro zaručeně bezpečné  
únikové a záchranné cesty.

Rychloběžná vrata z ušlechtilé oceli
Bezproblémová přeprava zboží v potravinářském průmyslu 
vyžaduje dodržení přísných hygienických podmínek. 
Rychloběžná vrata Hörmann V 2515 FOOD L byla vyvinuta 
speciálně pro toto použití. Pohon, vodicí kolejnice, řídicí 
jednotka a navíjecí hřídel jsou chráněny stabilní konstrukcí  
z ušlechtilé oceli. Díky tomu zůstává funkčnost vrat 
zachována i při pravidelném intenzivním čištění.

Dveře z ušlechtilé oceli
U společnosti Hörmann vždy najdete to správné řešení.  
A to dokonce i pro montážní situace, které vyžadují použití 
ušlechtilé oceli a zároveň dodržení předpisů týkajících  
se požární odolnosti a kouřotěsnosti. Pro použití  
v hygienických prostředích jsou veškeré komponenty dveří 
(dveřní křídlo, kování atd.) ze 100 % vyrobeny z ušlechtilé 
oceli. Naše kvalitní bezfalcové dveře nejen splňují  
požadavky na požární odolnost do třídy T90, ale díky  
svému vzhledu lícujícímu s plochou dokonale vyhovují 
koncepcím moderní architektury.

7



Ušlechtilá ocel
Funkční a estetické uplatnění
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Kvalitní a moderní
Ušlechtilá ocel je volbou číslo jedna při náročných 
architektonických požadavcích. Její nádherný povrch  
a spojení kvalitních materiálů zajišťují dlouhodobé estetické 
ztvárnění objektu. Tvarově krásné závěsy, sady klik  
a kování ze stejného materiálu podtrhují exkluzivní design. 
Díky různým povrchovým úpravám se nabízejí další  
atraktivní možnosti ztvárnění.

Hygienická a teplotně odolná
Ušlechtilá ocel kdykoliv vyhoví i zvláštním hygienickým 
požadavkům. Je neutrální při styku s potravinami  
a snese dokonce i časté a intenzivní čištění. Díky tomu  
je tento materiál nepostradatelný v prostorách, v nichž  
je vyžadována čistota a hygiena. Ušlechtilá ocel je navíc 
extrémně teplotně odolná a mimořádně vhodná pro použití  
v potravinářském a nápojovém průmyslu, gastronomii  
a ve velkokapacitních kuchyních – prostě všude tam,  
kde je nezbytné dodržovat vysoké nároky na hygienu.

Odolná a s dlouhou životností
Všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na povrch  
a konstrukci, je ušlechtilá ocel materiálem vaší volby.  
Kromě vysoké zatížitelnosti se vyznačuje zejména odolností 
vůči kyselinám a alkáliím. Ušlechtilá ocel je navíc neutrální 
vůči mnoha agresivním látkám, například chlóru, barvám, 
alkoholu nebo solím. Proto je ušlechtilá ocel zvláště vhodná 
pro použití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu nebo  
i v krytých bazénech a na koupalištích.
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Provedení z ušlechtilé oceli
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Upozornění k povrchům z ušlechtilé oceli
Nerezová ocel
Nerezová ocel se vyznačuje podílem chromu vyšším než 10,5 %. Díky tomuto vysokému podílu chromu se na povrchu 
materiálu vytvoří ochranná a hustá pasivní vrstva chromoxidu. Další složky slitiny, například nikl, molybden, mangan a niob, 
zlepšují odolnost proti korozi.

V2 A, číslo materiálu 1.4301
Materiál 1.4301 je relativně měkká, neferomagnetická austenitická ocel s obsahem niklu. Není odolná proti médiím 
obsahujícím chlór (atmosféra obsahující chlór v krytých bazénech).

V4 A, číslo materiálu 1.4571
V případě přítomnosti médií obsahujících chlór by měla být použita ocel V4 A. Ta je na rozdíl od oceli V2 A 1.4301 díky 
svému 2 % podílu molybdenu odolnější vůči chloridům. Uplatnění nachází mimo jiné ve všech prostorách s atmosférou 
obsahující chlór, např. v krytých bazénech.

Pásový brus
Jemné svislé linie vytvářejí harmonický 
vzhled povrchu.

Výrobky
Dveře z ušlechtilé oceli
Posuvná vrata z ušlechtilé oceli
Rychloběžná vrata z ušlechtilé oceli

Kruhový brus
Tento povrch se vyznačuje  
kruhovými liniemi.

Výrobky
Dveře z ušlechtilé oceli
Posuvná vrata z ušlechtilé oceli

Duplobrus, K240
Povrch se nejprve zbrousí a poté 
zušlechtí a zjemní kartáčováním.

Výrobky
Dveře z ušlechtilé oceli
Průhledová okna z ušlechtilé oceli
Zárubně z ušlechtilé oceli
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Dveře z ušlechtilé oceli
Korozivzdorné konstrukce dveří pro náročné aplikace
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Elegantní bezfalcové provedení
Bezfalcové provedení STS
Kvalitní bezfalcové provedení STS je vhodné zejména pro 
moderní architekturu. Lze je kombinovat se všemi variantami 
zárubní. Bloková zárubeň o 62 mm vytváří na vnitřní i vnější 
straně zvláště harmonický vzhled lícující s plochou. Pro 
dveře s výbavou bránící vloupání (RC 2 / WK 2, RC 3 / WK 3) 
se doporučuje provedení s tlustou polodrážkou STU.

Kvalitní celkový vzhled
Přechod dveřních křídel lícující s plochou
Dveřní křídla lícující s plochou a bez rušivé dorazové lišty 
podporují kvalitní celkový vzhled dvoukřídlých dveří.

Přechod k hornímu dílu lícující s plochou
I pevné horní díly se harmonicky začleňují do designu dveří.

Integrovaná kování
Volitelně skrytě uložené závěsy a integrované horní zavírače 
podtrhují čistou estetiku dveřní konstrukce.

Kvalitní spřažená konstrukce
Celoplošně lepené dveřní křídlo
Jednotlivé vrstvy dveřní konstrukce z ušlechtilé oceli jsou 
celoplošně slepené v rovině. To podstatně zvyšuje tuhost 
křídla a zvuk zavírání dveří je výrazný.

Struktura dveří
 Plech z ušlechtilé oceli
 Celoplošné slepení
 Protipožární výplň
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Dveře z ušlechtilé oceli
Kvalita pro všechny požadavky

 Povrchy z ušlechtilé oceli
Dveřní křídla a zárubně jsou dodávány  
v provedení z ušlechtilé oceli V2 A 1.4301 
se zrnitostí K240. Alternativně  
je v nabídce i ocel V2 A s kruhovým, resp. 
pásovým brusem a ocel V4 A 1.4571.

 Prosklení
Dveře Hörmann z ušlechtilé oceli můžete 
volitelně vybavit různými variantami 
prosklení. Nasazený standardní zasklívací 
rám z oceli V2 A nebo V4 A okouzluje  
díky neviditelným šroubovým spojům  
na straně závěsů. Volitelně nabízíme  
i architektonicky kvalitní zasklívací profily 
bez polodrážky z oceli V2 A.

 Zámek
Dveře Hörmann z ušlechtilé oceli jsou 
standardně vybaveny zadlabacím  
zámkem a manžetou z ušlechtilé oceli  
s klikou / koulí a otvorem pro profilovou 
cylindrickou vložku podle DIN 18250. 
Dveře s ochranou proti vloupání 
RC 3 / WK 3 mají systém vícebodového 
uzamknutí. U dvoukřídlých dveří je pevné 
křídlo v závislosti na funkci nahoře a dole 
zajištěno zaskakovací hranovou nebo 
drážkovou západkou.

 Sada kliky
Dveře Hörmann z ušlechtilé oceli jsou 
standardně vybaveny sadou kliky  
s kulatou rukojetí FS podle DIN 18273  
z ušlechtilé oceli V2 A s kulatým štítkem  
a pevnou otočně uloženou klikou. Dveře  
s ochranou proti vloupání jsou dodávány  
s bezpečnostní sadou klika / koule FS 
podle DIN 18257, třídy ES 1 (s krátkým 
štítkem), resp. ES 2 (s dlouhým štítkem). 
Volitelně můžete použít i objektové  
sady klik.

 Provedení

Zobrazené dveře mají  
speciální výbavu.

STS: bezfalcové 
provedení

STU: tlustá polodrážka
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3D3D

 3D závěsy
Dveře z ušlechtilé oceli jsou standardně vybaveny 3D 
závěsy z ušlechtilé oceli V2 A. Pro vysoké designové 
nároky nabízíme skrytě uložené závěsy.

Optimálně nastavitelné
Všechny závěsové systémy jsou třírozměrně nastavitelné  
a vhodné zejména pro jemné, i dodatečné seřízení  
dveří. Drobné montážní nepřesnosti tak můžete  
snadno vyrovnat.

 Bezpečnostní čepy
Dodatečnou stabilitu protipožárních a kouřotěsných dveří 
v případě požáru zajišťují bezpečnostní čepy z ušlechtilé 
oceli na straně závěsů. Dveře v provedení bránícím 
vloupání podle DIN EN 1627 jsou na straně závěsů  
v závislosti na třídě odolnosti zajištěny až 7 masivními 
bezpečnostními čepy z ušlechtilé oceli proti vysazení  
na každém dveřním křídle.

 Zavírací mechanismy
Protipožární a kouřotěsné dveře jsou zásadně vybaveny 
samozavíracím mechanismem. U jednokřídlých  
a dvoukřídlých dveří k tomuto účelu standardně slouží 
exkluzivní zavírač s kluznou lištou HDC 35. V závislosti  
na velikosti, vybavení, použití nebo montáži můžete  
dveře opatřit i dveřním samozavíračem s ramínkem, 
dveřním samozavíračem s kluznou lištou a regulátorem 
sledu zavírání nebo skrytě namontovaným integrovaným 
dveřním samozavíračem pro kvalitní vzhled.

Bezpečnostní čep z ušlechtilé oceli

Volitelný skrytě uložený 3D závěs  
z ušlechtilé oceli

Standardní 3D válcový závěs  
z ušlechtilé oceli

Dveřní samozavírač s ramínkem pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře

Integrovaný dveřní samozavírač pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře

Exkluzivní dveřní zavírač  
s kluznou lištou HDC 35

Exkluzivní dveřní samozavírač s kluznou lištou HDC 35 pro jednokřídlé  
a dvoukřídlé dveře
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Dveře z ušlechtilé oceli
Provedení zárubní

Flexibilní, mnohostranné 
a rychle nainstalované 
díky montáži bez malty
Systém zárubní Hörmann zaručuje 
stabilní napojení na stěnu  
pro optimální a dlouhodobou 
funkčnost dveří.

Výhody na první pohled:
• tloušťka plechu 1,5 mm, resp. 

2,0 mm u blokových zárubní 
(62 / 55 mm a 62 / 75 mm)

• volitelně se zápustnou částí  
do podlahy 30 mm

• těsnicí drážka Hörmann (kromě 
blokových zárubní 62 / 55 mm  
a 62 / 75 mm)

• standardně z ušlechtilé oceli V2 A, 
1.4301, K240 broušené

• volitelně z ušlechtilé oceli  
V4 A 1.4571

• rychlá a jednoduchá montáž díky 
upevňovacím závěsům včetně 
vložek z ušlechtilé oceli

• montáž bez malty u zdiva a betonu 
pro T30 / El230 a T90 / El290

Provedení zárubní  
z ušlechtilé oceli
• rohová zárubeň 40,95 mm
• rohová zárubeň 20,95 mm 

(volitelná)
• bloková zárubeň 62 / 55 mm  

(pro oboustranné lícování  
s plochou dveří STS), pouze 
provedení V2 A

• bloková zárubeň 62 / 75 mm  
(pro jednostranné lícování  
s plochou dveří STS), pouze 
provedení V2 A

• bloková zárubeň 95 / 55 mm
• bloková zárubeň 95 / 75 mm
• bloková zárubeň 105 / 100 mm
• obvodová zárubeň s rozsahem 

rozevření až 375 mm
• speciální zárubně se stínovou 

drážkou pro individuální vzhled 
nebo s dvojitou polodrážkou  
pro větší zvukovou izolaci  
(až 42 dB)

Těsnicí drážka
Zárubně Hörmann z ušlechtilé oceli jsou 
standardně vybaveny těsněním v zárubni. 
Díky speciální těsnicí drážce není nutné 
těsnění lepit.

Uzavírací plech z ušlechtilé oceli lícující  
s plochou a s ochranou hran
Dveře z ušlechtilé oceli lze volitelně vybavit 
uzavíracím plechem z ušlechtilé oceli 
lícujícím s plochou včetně ochrany hran.  
Ten zárubeň účinně chrání. Dveře připravené 
pro elektrický otvírač mají uzavírací plech  
s modelovým elektrickým otvíračem, který 
později můžete vyměnit za skutečný otvírač.

Dvouplášťové zárubně (volitelné)
ve zkosení svařené, zbroušené a v těsnicí 
drážce rozdělené pro renovaci a dodatečnou 
montáž jednokřídlých / dvoukřídlých dveří

Jednodílné zárubně
ve zkosení svařené a zbroušené pro masivní 
stěny, sádrokartonové stěny a montáž 
jednokřídlých / dvoukřídlých dveří o šířce 
2400 mm zároveň se stěnou

Kryty v jedné rovině s plochou
Krásný vzhled všech zárubní z ušlechtilé 
oceli dotvářejí kryty v jedné rovině s plochou. 
Ty jsou dodávány v barvách ušlechtilé oceli, 
podobných RAL 9006.
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Systém zárubní DryTec, montáž bez malty
Pro T30 / El230 a T90 / El290

Kvalitní zárubně protipožárních dveří STS / STU jsou ve výrobním 
závodě vyplněné minerální vlnou, a umožňují tak rychlou a čistou 
montáž bez použití malty. To zaručuje čisté povrchy bez nečistot 
nebo poškození, což je u zárubní z ušlechtilé oceli zvláště  
důležité. Mezeru mezi zdivem a zárubní lze vyplnit akrylem. Mezery 
větší než 5 mm je třeba dodatečně vyplnit běžnou protipožární 
minerální vlnou.

Standardní rohová zárubeň 40
• není nutné žádné zablabávání montážních dílů zárubně
• rychlá a čistá montáž
• šířky v hladině 60 mm na straně závěsů, resp. 40 mm na straně 

protilehlé závěsům

Obvodová zárubeň
• šířka profilu do 375 mm
• speciální zárubně se stínovou drážkou pro individuální vzhled
• s dvojitou polodrážkou pro větší zvukovou izolaci (do 42 dB)

Obvodová zárubeň, dvouplášťová
• šířka profilu do 375 mm
• ve zkosení svařená
• v těsnicí drážce neviditelně rozdělená
• pro renovaci a dodatečnou montáž

Bloková zárubeň 62 / 55
• oboustranné lícování s plochou u bezfalcových dveří STS
• montáž na stěnu lícující s plochou díky volitelnému  

montážnímu materiálu

Bloková zárubeň 62 / 75
• šířka v hladině 60 mm (pro otevření 90° v prostoru chodby)
• oboustranné lícování s plochou u bezfalcových dveří STS
• montáž na stěnu lícující s plochou možná

Bloková zárubeň 95
• provedení s šířkou v hladině 55 mm nebo 75 mm
• jednostranné lícování s plochou u bezfalcových dveří STS

Bloková zárubeň 105 / 100
• šířka v hladině 85 mm (pro otevření 90° v prostoru chodby)
• pro dveře vybavené pohonem
• jednostranné lícování s plochou u bezfalcových dveří STS

Montáž
bez malty

SYSTÉM ZÁRUBNÍ
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Dveře z ušlechtilé oceli
Provedení zárubní

Dvouplášťová obvodová zárubeň

Standardní rohová zárubeň 40

Individuální rohová zárubeň

Obvodová zárubeň

Montáž pomocí kotev
(beton / zdivo)

Montáž pomocí kotev
(beton / zdivo)

Montáž pomocí 
hmoždinek
(beton / zdivo)

Montáž pomocí hmoždinek od šířky profilu 
250 mm, 2 hmoždinky (beton / zdivo)

Montáž pomocí hmoždinek
(beton / zdivo, dvě hmoždinky)

Beton / zdivo 
(standardně)

Beton / zdivo 
(standardně)

Montáž pomocí 
šroubů
(lehká dělicí stěna)

Beton / zdivo 
(standardní montáž 
pomocí hmoždinek 
do šířky profilu 
250 mm,  
1 hmoždinka)

Beton / zdivo 
(standardně)

Montáž pomocí 
šroubů
(lehká dělicí stěna)

Montáž pomocí 
šroubů
(lehká dělicí stěna)

Montáž pomocí 
šroubů
(lehká dělicí stěna)

20

40

40 – 115

40 – 115

40 – 100

60

40 – 100

40 – 100

95
 –

 2
50

95
12

5 
– 

25
0

12
5 

– 
25

0

Veškeré rozměry v mm

Výhoda: není nutné 
žádné zadlabávání 
montážních  
dílů zárubně
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Jednoduchá montáž na stěnu lícující s plochou díky 
patentované montážní sadě z ušlechtilé oceli

Montáž pomocí hmoždinek
(beton / zdivo, montáž na stěnu 
lícující s plochou, strana závěsů)

Montáž pomocí hmoždinek
(beton / zdivo, montáž  
na stěnu lícující s plochou,  
strana protilehlá závěsům)

Montáž pomocí hmoždinek
(zdivo, kotevní deska 95,  
na omítku, montáž na stěnu  
lícující s plochou, strana závěsů)

Bloková zárubeň 105 / 100
Zdivo (standardně)

Bloková zárubeň 95 / 55
Beton / zdivo (standardně)

Bloková zárubeň 62 / 55
Beton / zdivo (standardně)

Bloková zárubeň 62 / 75
Beton / zdivo (standardně)

Montáž pomocí šroubů
(lehká dělicí stěna)

Montáž pomocí šroubů
(lehká dělicí stěna)

Montáž pomocí šroubů
(lehká dělicí stěna)

Bloková zárubeň 62 / 55 mm a 62 / 75 mm

Bloková zárubeň 95 / 55 mm a 105 / 100 mm

85

60

40

40 – 100

100

75

55

55 – 115

10
5

62
62

95
 –

 2
50

Montáž pomocí hmoždinek
(beton / zdivo, montáž na stěnu 
lícující s plochou, strana závěsů)

Montáž pomocí hmoždinek
(zdivo, montáž na stěnu lícující  
s plochou, strana závěsů)

Veškeré rozměry v mm 19



Dveře z ušlechtilé oceli
Varianty prosklení, pevné horní díly a větrací mříže

Veškeré rozměry v mm

Zasklívací rámy z ušlechtilé oceli
Zasklívací profily jsou standardně dodávány v provedení z ušlechtilé 
oceli V2 A 1.4301 kartáčované. Pro architektonicky kvalitní řešení  
jsou zvláště vhodné zasklívací profily bez polodrážky z ušlechtilé  
oceli. Nasazené profily z ušlechtilé oceli mohou být dodány rovněž  
v provedení z oceli V4 A 1.4571.

Standardní prosklení s nasazeným profilem z ušlechtilé oceli bez viditelných 
šroubových spojů na straně závěsů pro obdélníkové a kruhové prosklení

Volitelné prosklení s profilem bez polodrážky z ušlechtilé oceli pro obdélníkové 
prosklení (pouze u MZ, T30 / El230, možné pouze v provedení z oceli V2 A, 1.4301)

Nasazený profil z ušlechtilé oceli V2 A 1.4301  
nebo V4 A 1.4571

Profil bez polodrážky z ušlechtilé oceli V2 A 1.4301

světlý průhled šířka vlysu15

světlý průhled šířka vlysu46

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

Prosklení, vzhled 0
šířka okraje A: 270 mm
výška soklu B: 1400 mm

Prosklení, vzhled 1
šířka okraje A: 270 mm
výška soklu B: 965 mm

Prosklení, vzhled 2
šířka okraje A: 270 mm
výška soklu B: 965 mm

Prosklení podle volby
šířka okraje A: 215 mm
výška soklu B: 215 až 715 mm

Prosklení, vzhled 3
šířka okraje A: 270 mm
výška soklu B: 500 mm

Kruhové prosklení
osový rozměr: od spodní hrany dveřního 
křídla až do středu výřezu 1550 mm

20
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Díky pevným horním dílům 
můžete dveře svého objektu 
individuálně přizpůsobit celé 
výšce místnosti. Průběžné 
profily zárubní vytvářejí 
harmonický celkový vzhled.

Všechny větrací mříže  
se skládají z plechu  
z ušlechtilé oceli bránícího 
prostrčení s integrovaným 
perforovaným plechem  
z ušlechtilé oceli. Volitelně 
jsou možná i provedení  
se sítí proti hmyzu  
z ušlechtilé oceli s velikostí 
ok 1,4 mm.

Větrací mříže z ušlechtilé oceli

S panelem z ušlechtilé oceli

S větrací mříží z ušlechtilé oceli
(pouze multifunkční dveře STS / STU)

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

3124
30243624

S větrací mříží z ušlechtilé oceli
(pouze multifunkční dveře STS / STU)

S větrací mříží z ušlechtilé oceli
(pouze multifunkční dveře STS / STU)

Pevné horní díly z ušlechtilé oceli

21



Veškeré rozměry v mm

Hlavní funkce

STS
bez polodrážky

STU
tlustá polodrážka

Dveře pro provozní 
prostory / 
multifunkční dveře
s polyuretanovou výplní 
odolnou proti vodě

Ušlechtilá ocel
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571

do
 2

91
5 

m
m

do 1517 mm

do
 3

30
0 

m
m

Rozměrové údaje se vztahují na vnější rozměr rámu (blokové zárubně).

Dveře z ušlechtilé oceli jednokřídlé

dveřní křídlo 62 mm

tloušťka plechu 0,8 mm

druh polodrážky STS:
bez polodrážky
STU:
tlustá polodrážka

Montáž do

zdiva •

betonu •

porobetonu •

sádrokartonových příček •

opláštěných ocelových 
vzpěr / nosníků

•

panelové stěny •

Dveře pro provozní prostory Aqua STS / STU z ušlechtilé oceli
Jednokřídlé, celoplošně slepené v rovině

Multifunkční dveře  
z ušlechtilé oceli

jednokřídlé

rozsah velikostí*** šířka výška

vnější rozměr rámu (objednací 
rozměr) blokové zárubně

610 – 1517 855 – 2915

s pevným horním dílem 1100 – 3300

výška horního dílu 300 – 1000

doporučený stavební rozměr 
ocelové zárubně

540 – 1397 820 – 2855

světlý průchozí rozměr* 500 – 1317 800 – 2815

šířka otvoru průchozího křídla*

* Světlá průchozí šířka se u úhlu otevření 90° bez zohlednění kování zmenšuje o 57 mm (STS),  
resp. 29 mm (STU).

** V závislosti na zvoleném horním dveřním zavírači jsou popř. nutné větší minimální rozměry!
*** Větší rozměry dveří lze dodat na požádání.

Veškeré údaje podle schválení a technické proveditelnosti. Skutečné rozměry se mohou lišit v závislosti  
na typu zárubně, šířce v hladině, resp. poměru výška / šířka dveří.

MZA

Přídavné funkce

Kouřotěsné
se spouštěcím 
podlahovým těsněním 
(bez horního dílu)

RS

Sm

Bránící vloupání
RC 2  
(STU, bez horního dílu)

RC 2

Tepelně izolační 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
u dveří bez prosklení 
nebo horních dílů;  
v závislosti  
na velikosti dveří

UD
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Veškeré rozměry v mm

Hlavní funkce

STS
bez polodrážky

STU
tlustá polodrážka

Multifunkční dveře
s výplní  
z minerální vlny

do 2755 mm

do
 2

91
5 

m
m

do
 2

91
5 

m
m

do 1517 mm

do
 3

30
0 

m
m

do
 3

30
0 

m
m

Rozměrové údaje se vztahují na vnější rozměr rámu (blokové zárubně).

Dveře z ušlechtilé oceli jednokřídlé dvoukřídlé

dveřní křídlo 62 mm 62 mm

tloušťka plechu 0,8 mm 0,8 mm

druh polodrážky STS:
bez polodrážky
STU:
tlustá polodrážka

STS:
bez polodrážky
STU:
tlustá polodrážka

Montáž do

zdiva • •

betonu • •

porobetonu • •

sádrokartonových příček • •

opláštěných ocelových 
vzpěr / nosníků

• •

Multifunkční dveře STS / STU z ušlechtilé oceli
Jednokřídlé a dvoukřídlé, celoplošně slepené v rovině

Multifunkční dveře  
z ušlechtilé oceli

jednokřídlé dvoukřídlé

rozsah velikostí*** šířka výška šířka výška

vnější rozměr rámu (objednací 
rozměr) blokové zárubně

610 – 1517 855 – 2915 1110** – 2755 855 – 2915

s pevným horním dílem 1100 – 3300 1100 – 3300

výška horního dílu 300 – 1000 300 – 1000

doporučený stavební rozměr 
ocelové zárubně

540 – 1397 820 – 2855 1040** – 2635 820 – 2855

světlý průchozí rozměr* 500 – 1317 800 – 2815 1000 – 2550 800 – 2815

šířka otvoru průchozího křídla* 500 – 1319

* Světlá průchozí šířka se u úhlu otevření 90° bez zohlednění kování zmenšuje o 57 mm (STS),  
resp. 29 mm (STU), u dvoukřídlých dveří o 114 mm (STS), resp. 58 mm (STU).

** V závislosti na zvoleném horním dveřním zavírači jsou popř. nutné větší minimální rozměry!
*** Větší rozměry dveří lze dodat na požádání.

Veškeré údaje podle schválení a technické proveditelnosti. Skutečné rozměry se mohou lišit v závislosti  
na typu zárubně, šířce v hladině, resp. poměru výška / šířka dveří.

MZ

Přídavné funkce
Kouřotěsné
se spouštěcím 
podlahovým těsněním 
(bez horního dílu)

RS

Sm

Bránící vloupání
RC 2  
(STU, bez horního dílu)

Bránící vloupání
RC 3  
(STU, bez horního dílu)

RC 2

RC 3

Zvukově izolační
až 32 dB se spouštěcím 
podlahovým těsněním, 
až 42 dB se zárubní  
s dvojitou polodrážkou

dB

Tepelně izolační 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
u dveří bez prosklení 
nebo horních dílů;  
v závislosti  
na velikosti dveří

UD

Ušlechtilá ocel
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Veškeré rozměry v mm

Hlavní funkce

Přídavné funkce

Protipožární dveře T30 / EI230 STS 30 / STU 30 z ušlechtilé oceli
Jednokřídlé a dvoukřídlé, celoplošně slepené v rovině

Kouřotěsné
se spouštěcím 
podlahovým těsněním 
(bez horního dílu)

Zabraňující šíření 
požáru T30 / El230
s protipožární výplní

Zvukově izolační
až 32 dB se 
spouštěcím 
podlahovým těsněním

až 42 dB se zárubní  
s dvojitou polodrážkou

Protipožární dveře  
z ušlechtilé oceli

jednokřídlé dvoukřídlé

dveřní křídlo 62 mm 62 mm

tloušťka plechu min. 0,80 mm min. 0,80 mm

druh polodrážky STS 30:
bez polodrážky
STU 30:
tlustá polodrážka

STS 30:
bez polodrážky
STU 30:
tlustá polodrážka

Montáž do

zdiva ≥ 115 mm ≥ 115 mm

betonu ≥ 100 mm ≥ 100 mm

porobetonu ≥ 200 mm ≥ 200 mm

sádrokartonových příček ≥ 100 mm ≥ 100 mm

opláštěných ocelových 
vzpěr / nosníků

≥ F60 A ≥ F60 A

do 2800 mm

do
 2

90
0 

m
m

do
 2

90
0 

m
m

do 1500 mm

do
 3

30
0 

m
m

do
 3

30
0 

m
m

STS 30
bez polodrážky

STU 30
tlustá polodrážka

Bránící vloupání
RC 2 (STU 30)

Bránící vloupání
RC 3 (STU 30)

Rozměrové údaje se vztahují na vnější rozměr rámu (blokové zárubně).

STS 30 / STU 30 jednokřídlé dvoukřídlé

rozsah velikostí*** šířka výška šířka výška

vnější rozměr rámu (objednací 
rozměr) blokové zárubně

615 – 1500 1745 – 2900 1129** – 2800 1745 – 2900

s pevným horním dílem 1845 – 3300 1845 – 3300

výška horního dílu 300 – 1000 300 – 1000

doporučený stavební rozměr 
ocelové zárubně

545 – 1380 1710 – 2840 1059** – 2680 1710 – 2840

světlý průchozí rozměr* 505 – 1300 1690 – 2800 1019** – 2600 1690 – 2800

světlý průchozí rozměr  
průchozího křídla*

511** – 1309

* Světlá průchozí šířka se u úhlu otevření 90° bez zohlednění kování zmenšuje o 57 mm (STS),  
resp. 29 mm (STU), u dvoukřídlých dveří o 114 mm (STS), resp. 58 mm (STU).

** V závislosti na zvoleném horním dveřním zavírači jsou popř. nutné větší minimální rozměry!
*** Větší rozměry dveří lze dodat na požádání.

Veškeré údaje podle schválení a technické proveditelnosti. Skutečné rozměry se mohou lišit v závislosti  
na typu zárubně, šířce v hladině, resp. poměru výška / šířka dveří.

T30

EI230

RS

Sm

RC 2

RC 3

dB

Tepelně izolační 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
u dveří bez prosklení 
nebo horních dílů;  
v závislosti  
na velikosti dveří

UD

Ušlechtilá ocel
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Veškeré rozměry v mm

Hlavní funkce

Přídavné funkce

Protipožární dveře T90 / EI290 STS 90 / STU 90 z ušlechtilé oceli
Jednokřídlé a dvoukřídlé, celoplošně slepené v rovině

Kouřotěsné
se spouštěcím 
podlahovým těsněním 
(bez horního dílu)

Odolné proti požáru 
T90 / El290
s protipožární výplní

Zvukově izolační
až 37 dB se spouštěcím 
podlahovým těsněním

Protipožární dveře  
z ušlechtilé oceli

jednokřídlé dvoukřídlé

dveřní křídlo 62 mm 62 mm

tloušťka plechu min. 0,80 mm min. 0,80 mm

druh polodrážky STS 90:
bez polodrážky
STU 90:
tlustá polodrážka

STS 90:
bez polodrážky
STU 90:
tlustá polodrážka

Montáž do

zdiva ≥ 240 mm ≥ 240 mm

betonu ≥ 140 mm ≥ 140 mm

porobetonu ≥ 200 mm ≥ 200 mm

sádrokartonových příček ≥ 150 mm ≥ 150 mm

opláštěných ocelových 
vzpěr / nosníků

≥ F120 A ≥ F120 A

STS 90
bez polodrážky

STU 90
tlustá polodrážka

Bránící vloupání
RC 2 (STU 90)

Bránící vloupání
RC 3 (STU 90)

Rozměrové údaje se vztahují na vnější rozměr rámu (blokové zárubně).

T90

EI290

RS

Sm

RC 2

RC 3

dB

STS 90 / STU 90 jednokřídlé dvoukřídlé

rozsah velikostí*** šířka výška šířka výška

vnější rozměr rámu (objednací 
rozměr) blokové zárubně

615 – 1400 1745 – 2400 1129** – 2700 1745 – 2400

doporučený stavební rozměr 
ocelové zárubně

545 – 1280 1710 – 2340 1059** – 2580 1710 – 2340

světlý průchozí rozměr* 505 – 1200 1690 – 2300 1019** – 2500 1690 – 2300

světlý průchozí rozměr  
průchozího křídla*

511** – 1309

* Světlá průchozí šířka se u úhlu otevření 90° bez zohlednění kování zmenšuje o 57 mm (STS),  
resp. 29 mm (STU), u dvoukřídlých dveří o 114 mm (STS), resp. 58 mm (STU).

** V závislosti na zvoleném horním dveřním zavírači jsou popř. nutné větší minimální rozměry!
*** Větší rozměry dveří lze dodat na požádání.

Veškeré údaje podle schválení a technické proveditelnosti. Skutečné rozměry se mohou lišit v závislosti  
na typu zárubně, šířce v hladině, resp. poměru výška / šířka dveří.

do
 2

40
0 

m
m

do
 2

40
0 

m
m

do 1400 mm do 2700 mm

Tepelně izolační 
UD = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)
u dveří bez prosklení 
nebo horních dílů;  
v závislosti  
na velikosti dveří

UD

Ušlechtilá ocel
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Průhledová okna a zárubně z ušlechtilé oceli
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Integrovaná pohledová ochrana
V závislosti na provedení je možné do pevného zasklení 
integrovat rolety a žaluzie. Poskytují pohledovou ochranu  
a zároveň regulují dopad světla a klima v místnosti.

Individuální provedení zárubní
Program ocelových zárubní firmy Hörmann nabízí 
optimální řešení pro montáž do masivních stěn  
a sádrokartonových příček. Jako dveřní, okenní nebo 
průchozí zárubeň se segmentovým, kruhovým nebo 
pohledovým obloukem nebo jako kombinace s bočním 
dílem a horním světlíkem.

Rozmanitý program
Program průhledových oken nabízí zvukovou a tepelnou 
izolaci, ochranu proti záření nebo požární odolnost třídy 
G30, F30 a F90, ochranu proti vloupání a pojistku proti pádu. 
Až na několik málo výjimek lze každou z těchto hlavních 
funkcí kombinovat s některou další přídavnou funkcí.
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Průhledová okna z ušlechtilé oceli
Pro individuální řešení

Průhledová okna Hörmann se používají jako jednoduché nebo vícenásobné prvky pro větší 
průnik světla a lepší vizuální kontakt. Například mezi kancelářskými a výrobními, skladovými 
a expedičními nebo administrativními a technickými prostorami. Rozdělení příček, vybrání 
pro průvlaky a zkosení pro výstupy schodiště umožňují i individuální řešení.

HW-D-SD HW-D-ISO HW-D-PB HW-D-Slide

Tepelná izolace ● ○ ○

Zvuková izolace ○ ● ○

Ochrana proti záření ○ ○ ●

Pohledová ochrana ○ ○ ○

Ochrana proti vloupání RC 2 ○ ○ ○

Ochrana proti vloupání RC 3 ○ ○ ○

Ochrana proti vloupání RC 4 ○ ○ ○

Pojistka proti pádu podle TRAV ○ ○ ○

Otvírání ●

 ● Hlavní funkce

 ○ přídavná funkce při odpovídající výbavě

* se schválením pro každý jednotlivý případ

Funkce

Ochrana proti záření

Pohledová ochrana

Tepelná izolace

Zvuková izolace

Ochrana proti 
vloupání
RC 2

Ochrana proti 
vloupání
RC 3

Ochrana proti 
vloupání
RC 4

Pojistka proti pádu
podle TRAV

Otvírání

dB

RC 2

RC 3

Ug

A/C2

RC 4

Ušlechtilá ocel
V2 A 1.4301
V4 A 1.4571
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Roleta

Ovládání:  
pomocí motoru (24 V)
Závěs: neprůhledný  
pro zatemnění (stříbrná / 
černá nebo stříbrná / stříbrná)

Žaluzie

Ovládání:  
pomocí motoru (24 V) nebo 
manuálně pomocí magnetu
Šířka lamel: 16 mm
Barva lamel: stříbrná 
(standardní), bílá, béžová, 
modrá, žlutá

Žaluzie

Ovládání:  
pomocí motoru (24 V / 230 V)
Šířka lamel: 16 mm, 25 mm 
(standardní), 35 mm
Barva lamel: stříbrná 
(standardní), šedá, bílá, 
terakotově hnědá, červená, 
modrá, zelená, žlutá

Roleta

Ovládání:  
pomocí motoru (24 V / 230 V)
Barva závěsu: stříbrná 
(standardní), šedá, bílá, 
terakotově hnědá, červená, 
modrá, zelená, žlutá
S bočními vodicími 
kolejnicemi (volitelnými)  
je závěs vhodný  
pro zatemnění.

Průhledová okna z ušlechtilé oceli
Varianty pohledové ochrany regulují dopad světla a klima v místnosti

Pohledová ochrana  
v prostoru mezi tabulemi

Pohledová ochrana  
v prostoru mezi oknem
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Lišta obdélníkového průřezu

Druhy prosklení

Hranatá zárubeň (standardní) Ozdobná polodrážka

PoloměryStínová drážka

Vzhled zárubní

Průhledová okna z ušlechtilé oceli
Prosklení a rámy ocelových zárubní

Středové prosklení
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Zárubně z ušlechtilé oceli
Náš rozsáhlý systém zárubní pro dveřní křídla s polodrážkou  
i bez polodrážky a posuvné dveře

Rohová zárubeň DIN 18111
pro zdivo

Profil obvodové zárubně
dvouplášťové, s přestavením 
rozsahu rozevření a jednoduchou 
polodrážkou

Profil obvodové zárubně
dvouplášťové, s oboustrannými 
poloměry a jednoduchou 
polodrážkou

Profil obvodové zárubně
jednodílné, s šikmým ostěním  
a poloměry

Profil zárubně  
s dvojitou polodrážkou
dvouplášťové

Profil zárubně posuvných dveří
jednokřídlých a dvoukřídlých
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Posuvná vrata z ušlechtilé oceli
Vysoce kvalitní provedení pro stavbu objektů,  
funkční řešení pro průmyslovou oblast
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Precizní vedení křídla vrat  
z ušlechtilé oceli
Precizní vedení křídla vrat patentovanou vodicí kolejnicí
Válcová kladka z ušlechtilé oceli a pevná vodicí kladka  
z ušlechtilé oceli v kombinaci s patentovanou vodicí kolejnicí 
z ušlechtilé oceli zajišťují optimální vyrovnávání sil. Klidný 
chod a snadnou ovladatelnost zaručuje zavěšení uložené  
v kuličkových ložiscích s vysokou odolností proti korozi.

Integrované dveře bez prahu
Větší komfort a bezpečnost díky integrovaným dveřím 
bez prahu
Pouze firma Hörmann má schválené bezprahové integrované 
dveře z ušlechtilé oceli i u kouřotěsných posuvných vrat. 
Integrované dveře se mohou otvírat v obou směrech –  
v závislosti na plánu únikových cest. Montáž může  
být variabilně provedena s otvíráním do ostění nebo  
s otvíráním z ostění. Kromě toho jsou možné dvoje 
integrované dveře u každého křídla vrat, a to i s opačným 
směrem otvírání, a prosklení v dveřním nebo vratovém  
prvku se zasklívacími lištami z ušlechtilé oceli.

Kvalitní celkový vzhled
Kvalitní celkový vzhled díky patentovanému spojení 
prvků drážka-pružina
Posuvná vrata Hörmann z ušlechtilé oceli nabízejí moderní 
vzhled díky patentované drážce V na spojích prvků bez 
viditelných šroubových spojů. Vysoká stabilita je zaručena 
vzájemně ozubenými labyrintovými nástrčnými profily. Prvky 
tenké 72 mm jsou celoplošně slepeny v rovině a jsou za sebe 
řazeny pomocí závitových tyčí z ušlechtilé oceli. Tak vznikne 
vysoce kvalitní křídlo vrat s rovnoběžnými, stejnoměrně 
širokými stykovými hranami.
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Posuvná vrata z ušlechtilé oceli
Kvalita do nejmenšího detailu
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Úzká celková konstrukce vrat
• hloubka pouze 132 mm
• minimální šířka pro klapky výklenku:  

160 mm až max. 360 mm (šířka klapky)
• šířka výklenku: 180 mm až max. 380 mm

Obložení vodicí kolejnice z ušlechtilé oceli
• harmonicky se přizpůsobuje křídlu vrat
• snadná montáž díky malému počtu šroubových spojů

Zavírací závaží
• snadné montážní a servisní práce díky 

šroubovatelným ocelovým závažím
• volitelně šroubovatelná závaží z ušlechtilé oceli

Náběhový profil / centrování náběhu
• centrování náběhu pro precizní vedení vrat  

do náběhového profilu

Tlumič náběhu
• držák v provedení z ušlechtilé oceli V2 A
• u jednokřídlých protipožárních posuvných vrat 

T30 / El230 integrovaných v křídle vrat

Integrovaná vodicí kladka
• horizontálně nastavitelná
• po montáži funguje skrytě v křídle vrat

Hydraulický regulátor chodu
• pro plynule nastavitelnou zavírací rychlost 

(0,08 – 0,2 m/s)
• neviditelně integrován ve skříni na závaží

Prosklení v integrovaných dveřích a křídle vrat
• maximální velikost skla 500 mm × 1000 mm
• zasklívací rám z ušlechtilé oceli ve standardní velikosti 

468 mm × 815 mm

Rukojeti  
a zapuštěná madla

• standardně v kvalitním provedení z ušlechtilé oceli

Skrytě uložené dálkové monitorování 
integrovaných dveří / křídla vrat

• skryté vedení kabelu v křídle vrat
• skrytý magnetický kontakt a dálkový vysílač  

v integrovaných dveřích
• žádné nebezpečí poškození za provozu
• dálkový přijímač v úložném prostoru

Testováno a certifikováno podle normy EN 12605, 
třídy C5 (test trvalé funkce s 200000 pohyby vrat)

Tvarově krásné komponenty  
z ušlechtilé oceli
Posuvná vrata Hörmann z ušlechtilé oceli mají všechny 
komponenty kování, například zapuštěná madla, rukojeti, 
tvarově krásné sady klik, zapuštěné kliky sportovních  
hal a třírozměrně nastavitelné závěsové systémy 
integrovaných dveří, z kvalitní ušlechtilé oceli V2 A 1.4301. 
Volitelně lze protipožární posuvná vrata dodat  
i s komponentami zavíracích závaží z ušlechtilé oceli  
V2 A 1.4301.
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Volnoběh
Volnoběh umožňuje umístění křídla protipožárních 
posuvných vrat z ušlechtilé oceli do libovolné 
polohy. Tak je možno vrata otvírat velmi lehce  
a například také jen napůl. Ideální pro protipožární 
posuvná vrata, která se otvírají vícekrát za den.  
V případě požáru, při stisknutí tlačítka nebo  
při výpadku proudu se vrata automaticky zavřou. 
Do saní volnoběhu je integrován tlumič  
k regulaci předepsané rychlosti zavírání 
(5 – 12 cm/s). Volnoběh není k dispozici  
pro vrata s integrovanými dveřmi.

Posuvná vrata z ušlechtilé oceli
Speciální výbava – vše je možné

Pohon pro nouzové otevření
Pro automatické otevření protipožárních 
posuvných vrat z ušlechtilé oceli v režimu  
obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka.
Integrované aretační zařízení udržuje vrata 
bezpečně v otevřené poloze. Vrata se zavírají 
pomocí zavíracích závaží.
Pohon pro nouzové otevření je bezúdržbový  
a na přání se dodává i s klíčovým spínačem.

Zamykatelné křídlo vrat a integrované dveře
Pro jednokřídlá a dvoukřídlá posuvná vrata můžete 
volitelně dostat hákový západkový zámek nebo 
obloukový závorový zámek s profilovou cylindrickou 
vložkou v křídle vrat.

Hákový západkový zámek s manžetou  
z ušlechtilé oceli
• rozměr trnu 120 mm PZ a KABA
• rozměr trnu 250 mm PZ, např. u klapky výklenku

Obloukový závorový zámek s manžetou  
z ušlechtilé oceli
• rozměr trnu 120 mm PZ a KABA

K jednoduchému dodatečnému vybavení 
jednokřídlých a dvoukřídlých vrat z ušlechtilé  
oceli se dodává dodatečný zámek v plášti  
z ušlechtilé oceli.
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Akustická a opticko-akustická  
výstražná zařízení
Vedle standardního výstražného zařízení s čistě 
akustickým signálem se na přání dodává také 
varianta s optickým a akustickým signálem podle 
normy DIN EN 14600 (viz obrázek).

Kouřový senzor
Kouřový senzor se dodává s optickým 
rozpoznáváním kouře (ORS 142) nebo jako 
teplotní rozdílový spínač (TDS 247). Volitelně  
lze dodat i dálkový hlásič kouře (ORS 145)  
s optickým rozpoznáváním kouře. Díky přenosu 
signálu se snižují náklady na montáž u nových 
zařízení, protože není nutné pokládat žádné 
kabely. Speciální provedení lze použít  
i pro mrazírenské prostory.

Klapky výklenku a stropní klapky  
z ušlechtilé oceli
Řešení pro architektonicky kvalitní prostory, které 
vyžadují nenápadnou integraci posuvných vrat.
Svislá klapka výklenku zakrývá vstupní  
a výstupní prostor vrat. Minimální šířka výklenku 
činí 180 mm.
V prostoru překladu jsou vodicí kolejnice 
horizontálně zakryty stropní klapkou. Zavírá  
se ručně. Otevření je aktivováno automaticky 
impulsem z řídicí jednotky.
Klapky výklenku a stropní klapky z ušlechtilé oceli 
je možno dodat i pro teleskopická posuvná vrata.

Klapka výklenku u zavřených vrat Klapka výklenku u otevřených vrat
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MZ

MZA

RS

Sm

T30

EI230

T90

EI290

Posuvná vrata z ušlechtilé oceli
Jednokřídlá, dvoukřídlá, teleskopické provedení

Možnosti vybavení
• Bezprahové integrované dveře  

z ušlechtilé oceli
• Prosklení v integrovaných 

dveřích / prvku
• Zamykatelné křídlo vrat  

a integrované dveře
• Pohon pro nouzové otevření
• Klapky výklenku a stropní klapky  

z ušlechtilé oceli
• Volnoběh (nelze kombinovat  

s integrovanými dveřmi)

Kouřotěsná
jednokřídlá
dvoukřídlá

Zabraňující šíření požáru
jednokřídlá
dvoukřídlá
teleskopická
s protipožární výplní

Odolná proti požáru
jednokřídlá
dvoukřídlá
teleskopická
s protipožární výplní

Integrované dveře
jednokřídlé
dvoukřídlé
teleskopické

Multifunkční
jednokřídlá
dvoukřídlá
teleskopická
s výplní z papírové voštiny nebo 
minerální vlny

Multifunkční Aqua
jednokřídlá
dvoukřídlá
teleskopická
s polyuretanovou výplní odolnou 
proti vodě

Ušlechtilá ocel
V2 A 1.4301 K240
V2 A 1.4301 kruhový brus
V2 A 1.4301 pásový brus
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Teleskopická posuvná vrata

Integrované dveře

jednokřídlá dvoukřídlá teleskopická

rozsah velikostí šířka výška šířka** výška šířka výška

MZ-A multifunkční Aqua FST MZ-A-1 FST MZ-A-2 FST MZ-A-1-T2

světlý průchozí rozměr 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 12000 2000 – 9000

MZ multifunkční FST MZ-1 FST MZ-2 FST MZ-1-T2

světlý průchozí rozměr 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 12000 2000 – 9000

zabraňující šíření požáru T30 / El230 FST 30-1 FST 30-2 FST 30-1-T2

světlý průchozí rozměr 1000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000

odolná proti požáru T90 / El290 FST 90-1 FST 90-2 FST 90-1-T2

světlý průchozí rozměr 1000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000

kouřotěsná RS * FST 30-1-RS / FST 90-1-RS FST 30-2-RS / FST 90-2-RS

světlý průchozí rozměr 1000 – 7000 2000 – 4500 2000 – 7000 2000 – 4500

min. velikosti vrat s integrovanými dveřmi

při asymetrickém dělení křídla 1650 2100 2750 2100 3500 2100

při symetrickém dělení křídla 1650 2100 3500 2100

* s integrovanými dveřmi max. 20 m² ** dělení vlevo / vpravo min. 1000 mm

Integrované dveře  
z ušlechtilé oceli

rozsah velikostí šířka výška

normovaná velikost 1000 2000

zabraňující šíření požáru T30 / El230 625 – 1200* 1750 – 2000

odolné proti požáru T90 / El290 625 – 1050 1750 – 2000

kouřotěsné RS 625 – 1000 1750 – 2000

* možné se schválením pro každý jednotlivý případ

DvoukřídláJednokřídlá
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Posuvná vrata z ušlechtilé oceli
Integrované dveře bez prahu
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Jen u firmy Hörmann

Konstrukční charakteristiky
• konstrukce dveří z ušlechtilé oceli  

s polodrážkou a bez prahu
• volitelně: konstrukce s prahem 22 mm  

z ušlechtilé oceli (např. pro výjezdové 
rampy v podzemních garážích)

• s kouřotěsnou funkcí do plochy  
vrat 20 m²

• až 2 integrované dveře na křídlo vrat
• otvírání integrovaných dveří v obou 

směrech, v závislosti na zdroji 
nebezpečí (i v opačném směru otvírání)

• volitelné prosklení: standardní velikost 
468 mm × 815 mm, speciální velikost 
max. 500 × 1000 mm

Monitorování integrovaných dveří
• skrytý magnetický kontakt se skrytě 

uloženým systémem přenosu signálu
• volitelně: závorový kontakt,  

elektrický otvírač

Horní dveřní zavírač
• standardně dodávaný horní dveřní 

zavírač s kluznou lištou HDC 35
• volitelně: integrovaný horní dveřní 

zavírač ITS 96

Kování
• třírozměrně nastavitelné závěsy  

z ušlechtilé oceli, pro snadné seřízení
• volitelně: pákový zavírač  

z ušlechtilé oceli

Varianty zámku
• zadlabací zámek pro protipožární  

a kouřotěsné dveře podle DIN 18250 
(standardně BKS 1206) s manžetou  
z ušlechtilé oceli

• volitelně: paniková funkce podle 
EN 179, resp. EN 1125 u integrovaných 
dveří s otvíráním do ostění a s manžetou 
z ušlechtilé oceli

• volitelně: zadlabací zámek  
z ušlechtilé oceli

Světlý průchod
• MZ: do 1000 × 2000 mm (standardně)
• T30 / El230: do 1000 × 2000 mm 

(standardně)
• T30 / El230: do 1200* × 2000 mm  

(podle požadavku směrnice pro výškové 
budovy HHRL M-V)

• T90 / El290: do 1000 × 2000 mm

* možné se schválením pro každý jednotlivý případ

Schválení i u kouřotěsných 
posuvných vrat

Schválené varianty integrovaných dveří

Jednokřídlá vrata s integrovanými dveřmi

Jednokřídlá vrata se 2 integrovanými dveřmi

Dvoukřídlá vrata se 3 integrovanými dveřmi

Dvoukřídlá vrata se 4 integrovanými dveřmi
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Rychloběžná vrata V 2515 Food L z ušlechtilé oceli
Zvláště snadná montáž a snadný servis
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Optimalizované provozní procesy
Impulsy pro delší životnost a větší hospodárnost
Všechna rychloběžná vrata Hörmann jsou standardně 
dodávána s řídicí jednotkou s frekvenčním měničem (FU)  
pro rychlý, bezpečný a šetrný chod vrat. Díky vyšší rychlosti 
otvírání a zavírání se optimalizují provozní procesy a snižují 
tepelné ztráty a průvan na pracovišti. Pozvolný rozjezd  
a pozvolné zastavení navíc odlehčují celou mechaniku vrat, 
a mnohonásobně tak prodlužují životnost vrat.

Jednoduché čištění
Otevřená konstrukce vodicích kolejnic s ochranou hran  
a odtokem vody v podlaze je zvláště vhodná pro snadné 
čištění. Vysokotlaké čističe a voda nemohou této vratové 
konstrukci uškodit. Čištění zárubní nebrání žádná  
protizávaží ani pružiny.

Standardní bezpečnost
Bezkontaktní technologie
Standardně dodávaná bezpečnostní světelná mříž hlídá 
zavírací rovinu vrat až do výšky 2500 mm. Vzhledem  
k tomu není nutné žádné zajištění před uzavírací hranou. 
Integrovaná montáž do zárubně navíc snižuje riziko škod 
způsobených najetím. Díky těmto výhodám jsou servis  
a montáž rychloběžných vrat Hörmann zvláště snadné.
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Rychloběžná vrata V 2515 Food L z ušlechtilé oceli
Vnitřní vrata pro mokré prostory v potravinářském průmyslu

Konstrukce
Vrata V 2515 Food L jsou 
mimořádně vhodná pro nejrůznější 
použití ve vnitřních prostorách, 
zejména v potravinářském 
průmyslu. Celá samonosná 
konstrukce vrat je vyrobena  
z ušlechtilé oceli V2 A. To se týká  
i vrat s obložením pohonu  
a hřídele a hřídele vrat.

Ochrana před stříkající vodou
Pohon je kompletně zapouzdřen  
v obložení z ušlechtilé oceli V2 A 
chráněném před stříkající vodou 
(třída ochrany IP 65).

Bezpečnostní světelná mříž 
splňuje požadavky třídy  
ochrany IP 67.

Vrata jsou standardně dodávána 
s těsněním LDPE a bezpečnostní 
světelnou mříží v zárubni.

Vnitřní vrata V 2515 Food L

Rozsah velikostí šířka (LDB) max. 2500 mm

výška (LDH) max. 3000 mm

Rychlost se standardní řídicí jednotkou s frekvenčním měničem 
(FU) BS 150 FU E H V2 A

otvírání max. 1,2 m/s

zavírání max. 0,5 m/s

Plášť s pružinovou ocelí v kapsách pláště

tloušťka tkaniny 1,5 mm

tloušťka průhledového pole 2,0 mm

Barvy pláště RAL 1018 zinková žlutá
RAL 2004 čistě oranžová
RAL 3002 karmínově červená
RAL 5010 hořcově modrá
RAL 7038 achátově šedá

Nouzové otevření volitelně: automatické otevření vrat pomocí USV
při výpadku proudu (BS 150 FU E H V2 A USV, 230 V)

Bezpečnostní světelná mříž
· standardně ·

Ušlechtilá ocel
V2 A 1.4301
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Rychloběžná vrata V 2515 Food L z ušlechtilé oceli
Příslušenství

USV
ve spínací skříni z ušlechtilé  
oceli IP 65

Ovládání
fóliové tlačítko 
„otevřít-zastavit-zavřít“,
tlačítko „nouzové vypnutí“,
čtyřnásobný sedmisegmentový 
displej k informování o funkci vrat, 
uzamykatelný hlavní vypínač

Funkce
automatické zavírání,
nastavitelná doba setrvání  
v otevřeném stavu, bezpečnostní 
světelná mříž,
zastavení-opětovné otvírání

Rozměry skříně
400 × 600 × 200

BS 150 FU E H
Řídicí jednotka s frekvenčním 
měničem (FU) ve spínací skříni  
z ušlechtilé oceli IP 65 
jednofázové, 230 V

Ovládání
fóliové tlačítko 
„otevřít-zastavit-zavřít“,
čtyřnásobný sedmisegmentový 
displej k informování o funkci vrat

Funkce
automatické zavírání,
nastavitelná doba setrvání  
v otevřeném stavu, bezpečnostní 
světelná mříž,
zastavení-opětovné otvírání

Zdroje impulsů
tlačítka, tahové spínače,
velké ruční / hřibové tlačítko,
radarový detektor přítomnosti,
sloty pro vyhodnocovač indukční 
smyčky a dálkové ovládání

Rozměry skříně
300 × 400 × 150

1tlačítkový dálkový ovladač HS 1 BS
Černý strukturovaný povrch  
s chromovými kryty

Tahový spínač s tažným lankem  
z umělé hmoty
montáž možná vodorovně nebo svisle, 
kryt z hliníku litého pod tlakem, IP 65, 
délka lanka 4 m

Radarový detektor / detektor přítomnosti MWD
Rychlé a cílené automatické otvírání vrat, 
rozpoznání směru, max. montážní výška 7 m, 
montáž v chladírenských prostorách možná 
maximálně do –22 °C, třída ochrany krytu IP 65

Ovládací příslušenství

Řídicí jednotky

Další možnosti obsluhy a ovládání najdete  
v brožuře Rychloběžná vrata
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Sekční vrata

Rolovací vrata a rolovací mříže

Rychloběžná vrata

Nakládací technika

Posuvná vrata z oceli  
a ušlechtilé oceli

Multifunkční dveře z oceli  
a hliníku

Dveře z oceli a ušlechtilé oceli

Ocelové zárubně s vysoce  
kvalitními dřevěnými funkčními 
dveřmi Schörghuber

Celoprosklené hliníkové  
výplně otvorů.

Posuvné dveře na pohon

Průhledová okna

Vrata pro hromadné garáže

Rychlé servisní služby
Díky naší plošné servisní síti jsme i ve vaší  
blízkosti připraveni vám pomoci dvacet čtyři  
hodiny denně.

Výrobní program Hörmann
Všechno z jednoho zdroje pro vaši stavbu

46



12

6

10

8

9

7

7 10

9

2

2

5

1

6

6

11

3

3

1

2

4

8

6

6

6

7

Sekční vrata

Rolovací vrata a rolovací mříže

Rychloběžná vrata

Nakládací technika

Posuvná vrata z oceli  
a ušlechtilé oceli

Multifunkční dveře z oceli  
a hliníku

Dveře z oceli a ušlechtilé oceli

Ocelové zárubně s vysoce  
kvalitními dřevěnými funkčními 
dveřmi Schörghuber

Celoprosklené hliníkové  
výplně otvorů.

Posuvné dveře na pohon

Průhledová okna

Vrata pro hromadné garáže

Rychlé servisní služby
Díky naší plošné servisní síti jsme i ve vaší  
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Všechno z jednoho zdroje pro vaši stavbu
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný  

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.  

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí  

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Genk NV, Belgie

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Premium partner českého národního týmu
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