// Uşi automate cu blocare patentată

Uşi basculante tip Berry
Peste treizeci de modele din oøel µi din lemn

Originala uşă Hörmann tip Berry
În acest caz calitatea se îmbinå cu aspectul plåcut
Cumpåraøi calitatea originalului : calitate µi siguranøå, aspect µi confort.
Tehnica aduså la maturitate în 50 de ani de know how în construcøia de uµi
µi sisteme de acøionare. Prin gama largå de motive decorative, asortate cu
arhitectura casei dvs., au fåcut uµile basculante Hörmann Nr. 1 în Europa.
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Uµile ilustrate sunt echipate parøial cu dotåri deosebite
µi nu corespund întotdeauna execuøiei standard.
Protejate din punct de vedere al dreptului de autor.
Tipårirea ulterioarå, chiar µi în extras, numai cu aprobarea
noastrå. Ne rezervåm dreptul de a aduce modificåri.

Calitate certificatå cu o garanøie de lungå duratå
Uµile µi mecanismele de acøionare la Hörmann se potrivesc
bieneînøeles, unele cu altele în proporøie de sutå la sutå
µi sunt verificate pentru siguranøa dvs., conform TÜV µi
Normativelor în vigoare.

Garantie
¸
10 ani *

Acestea sunt certificate dupå DIN ISO 9001 µi încå de pe
acum îndeplinesc toate cerinøele Normelor Europene
13241 –1
(Detalii la paginile 30 - 31)
* Condiøiile de garanøie, texte publicitare µi alte informaøii
despre uµile Hörmann, tip Berry puteøi gåsi pe Internet la
adresa: www.hoermann.com
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Model 957 din oøel, cu striuri orizontale asociate cu profilul
median µi profile laterale.

Modelele clasice din oţel
Cu striuri verticale sau orizontale
Cu un aspect atemporal µi întotdeauna actual. Striurile se bucurå de o mare
apreciere. Indiferent dacå sunt repartizate vertical sau orizontal, ele sunt
accentuate prin frizuri orizontale sau verticale. La acestea, aveøi posibilitatea så
vå individualizaøi uµa : cu un mâner frumos, într-o culoare la alegere sau prin
vitråri mari prin care så påtrundå lumina.
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Protecøie de lungå duratå împotriva intemperiilor
Din material zincat µi vopsitå în câmp electrostatic pentru
cea mai bunå protecøie împotriva ruginii. Astfel uµile råmân
frumoase pentru multå vreme.

Model 902 cu uµå pietonalå înglobatå, foarte practicå atunci când nu
existå loc pentru o uµå alåturatå.

Model 941 striuri cu bandå orizontalå în dreptul mânerului,
pentru garaje duble cu o låøime de pânå la 5 m

Model 902 din oøel, cu striuri verticale având uµa alåturatå
cu acelaµi aspect

Model 902 din oøel, cu striuri, de culoare maro

Aduceøi în discuøie culoarea
Uµile de garaj nu trebuie så fie întotdeauna albe.
Alegeøi din varietatea de culori de la pagina 17.
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Model 990 din oøel cu striuri solzi de peµte
Aici ca uµå dublå de garaj individualizatå prin modelul solzi de peµte.

Interesantele variante din oţel
Cu striuri solzi de peµte,umpluturå cu panel,uµå de ventilaøie
Umplutura cu striuri solzi de peµte se potriveµte cel mai bine cu arhitectura
casei Dvs. Aspectul de panel pe o suprafaøå mare se potriveµte foarte bine la
casele cu o arhitecturå modernå, cu forme riguroase µi clare. În mod special
pentru garajele subterane µi comune se recomandå uµa cu umpluturå din tablå
perforatå.
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Model 982 Panel din oøel
Ca uµå de garaj dublå pentru o arhitecturå clasicå.

Model 990 din oøel cu striuri solzi de peµte
Armonizatå la culorile stilului de caså rusticå

Model 982 Panel din oøel
Culori în armonie cu uµa de la intrare

Model 914 din oøel cu striuri cu deschideri de ventilaøie
Recomandatå pentru garaje subterane µi comune

Gama de culori
o puteøi gåsi la
pg. 17.

Un mâner adecvat
då un aspect deosebit.
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Modelul 972 cu uµå alåturatå având acelaµi aspect, în culori standard - alb

Atrăgătoarele casete din oţel
Foarte îndragite µi la modå
Apare astfel o esteticå interesantå a uµii cu dreptunghiuri µi påtrate combinate
în mod eficient.Casete la uµå µi la uµa alåturatå în aceiaµi structurå. Punem
foarte mare preø pe acest lucru. Astfel ia naµtere un aspect de casete, care de
departe nu este întotdeauna de la sine înøeles.
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Model 976 cu casete ,
armonizatå cu uµa de la intrarea în caså.

Model 978 împårøitå în mod generos în casete late dreptunghiulare.

Model 974. Un aspect interesant cu casete de mårimi diferite.

Model 972 în culoarea albastru,
cu vitråri decorative oferind o surså suplimentarå de luminå.

Uµile colorate atrag
privirea.
Varietatea de culori
o gåsiøi la pagina 17.

Vitråri sub formå de casete
ca elemente de structurå µi
de påtrundere a luminii.
Alte modele la pagina 22.
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Model 934 Molid Nordic ca uµå de garaj dublå,
cu pazie ornamentalå în partea de sus

Frumuseţea din natură
Placarea cu lemn masiv într-o calitate excepøionalå
Dacå lemnul se potriveµte cu aspectul casei dvs. atunci puteøi opta pentru o
uµå de garaj cu umpluturå din lemn masiv. La Hörmann puteøi alege din cele
douåsprezece variante: modelate vertical sau orizontal, solzi de peµte sau alte
modele. Folosim numai profile de lemn sortate, de o calitate ireproµabilå din
molid nordic, care sunt impregnate înainte de prelucrare µi astfel sunt protejate
împotriva dåunåtorilor µi formårii putregaiului.
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Model 924 molid nordic, unul din cele trei modele
cu striuri orizontale.

Model 922 cu vitråri triunghiulare, molid nordic
cu dispunere în romburi.

Model 931molid nordic cu striuri, care poate fi vopsit
cu lacuri pigmentate.

Model 934 molid nordic cu striuri verticale, asortat
cu uµa de la intrare.

Lemnul are nevoie de protecøie
De aceea trebuie ca în afarå de impregnare så fie suplimentar
tratat de cåtre dvs. cu un baiø de lemn pentru a fi protejat
împotriva intemperiilor vremii µi a razelor ultraviolete.
Acesta este un lemn cu o culoare naturalå deschiså, care
poate fi vopsit dupå dorinøå cu lacuri pigmentate.

Dacå trataøi în continuare
uµa dvs. pentru o protecøie
deosebitå împotriva razelor
ultraviolete, puteøi så alegeøi
µi un alt baiø de lemn cum
ar fi de exemplu tecul.

Recomandarea pentru tratarea lemnului o puteøi gåsi în
instrucøiunile noastre de montaj.

Toate cele 12 de modele din lemn în rezumat la paginile 18 si 19.
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Uşile exclusive-“Design” din lemn
Cu un aspect asemånåtor cu uµile de la intrare
Cu gama “ Hörmann Design” daøi casei dvs. µi garajului
o notå personalå prin care vå evidenøiaøi.
Aceste uµi cu modele vor atrage atenøia mai ales în combinaøie
cu uµile “Hörmann Design” de la intrarea în caså.
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Uµa de garaj µi uµa de la intrarea în caså din
aluminiu cu elemente elegante din oøel inox

Dacå pânå în prezent uµa de la intrarea în caså era singura
“Carte de vizitå”, acum puteøi så atrageøi privirea µi cu uµa
de la garaj. Veøi fi entuziasmaøi de frumoasele modele µi de
multitudinea de posibilitåøi.

Model de uµå 689

Uµå de intrare în
caså model 689 A

Model de uµå 22

Uµå de intrare în
caså 22 AF

Model de uµå 45

Uµå de intrare în
caså model 45 A

Blaturile de uµå sunt din lemn
stratificat cu o rezistenøå mare.
În final ele sunt vopsite în 3
straturi în nuanøa alb curat cu
aspect måtåsos. Rama tocului
la Hörmann este deasemenea
vopsitå în alb.

Uşile casei au aceeaşi
culoare ca şi cele ale
garajelor, dar diferă la
gradul de luciu în funcţie
de material.

Uµile de garaj Design sunt bineînøeles acøionate
electric
Designul µi confortul caracterizeazå aceste uµi de
garaj exclusive. De aceea ele pot fi echipate cu
motorul Hörmann SupraMatic cu carcasa din oøel
inox.
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Aceasta este baza solidå
• Construcøia foarte stabilå a cadrului
cu proptele de armare.
Sudate complet!
• Zincat complet, cadrul blatului uµii
este tratat suplimentar prin pulverizare.
Culoare maro
(asemånåtor RAL 8028)
• Ramele µi proptelele gåurite
cu pasul de 30 mm
• Instrucøiuni illustrate pentru aplicarea
scândurilor cu propuneri de modele

Greutatea umpluturii
În funcøie de mårimea uµii între 6 pânå la 10 kg/m2.
La uµile pentru garaje duble pânå la
max. 16 kg/m2.
Vezi µi pagina 33.

Deoarece este o
plåcere så pui mâna
µi så vezi cum iau
naµtere propriile idei.

Modelaţi-vă singuri propria
uşă de garaj
Baza solidå vine de la noi
Îmbinarea scândurilor din lemn este foarte simplå, deoarece la Hörmann toate
ramele µi traversele sunt din profile gåurite cu un pas de 30 mm. Astfel încât
nu existå nici o limitå pentru creativitatea dvs. Indiferent dacå lemnul este
dispus longitudinal orizontal, în model de solzi de peµte, în formå de romb sau
complet individual, montarea reuµeµte întotdeauna. Astfel puteøi så prezentaøi
cu mândrie ce aøi creat cu propriile dvs. mâini.
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Nu se cunosc graniøe ale creativitåøii dvs.

Aceastå construcøie a uµii vå oferå
douå posibilitåøi de configurare:
Cåptuµirea completå,
în care ramele µi soclul
sunt acoperite în
întregime.

Umplutura de lemn
din cadrul ramei cu
soclu vizibil cu rol de
protecøie împotriva
apei.
Indicaøie pentru tratarea cu culoare
Dupå ce aøi asamblat uµa, este absolut necesar så aplicaøi
un baiø pentru lemn pentru a proteja uµa de razele ultraviolete,
a formårii putregaiului µi a dåunåtorilor.
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Vedere de ansamblu asupra tuturor
modelelor din oţel

902 Striuri din oøel, pe verticalå

914 Striuri din oøel cu guri de aerisire

941 Striuri din oøel cu spros aplicat

982 Panouri din oøel

957 Striuri din oøel cu profil median
Profile laterale

990 Striuri din oøel, solzi de peµte

Acoperit calitativ cu un strat de pulbere pentru un aspect plåcut
Blaturile zincate ale uµii de garaj sau ale uµii sunt protejate
pe toatå suprafaøa împotriva influenøei condiøiilor atmosferice
µi a coroziunii.Acestea sunt disponibile în serie în culorea
alb µi maro, µi la cerere în alte 14 culori
ale scalei RAL.
Sunt excluse culorile cu efecte de sidef,
strålucitoare µi metalice.
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970 Casete din oøel

972 Casete din oøel

974 Casete din oøel

976 Casete din oøel

Toate modelele pentru tipul de uµå N80 cu
o låøime de pânå la 3000 mm.
Livråm aceste modele ca tip de uµå DF 98
pentru garaje duble cu låøime de pânå la 5000 mm.
Primiøi modelele 902 µi 914 µi cu uµå pietonalå înglobatå,
cu deschidere spre exterior.
Toate uµile alåturate se livreazå µi în 2 canate
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978 Casete din oøel

4 CULORI NOI

Alb
RAL 9016

Alb aluminiu
RAL 9006

Maro Terra
RAL 8028

Ocru
RAL 8001

Gri piatrå
RAL 7030

Gri
RAL 7040

Gri luminos
RAL 7035

Maro argilă
RAL 8003

Fildes
RAL 1015

Verde brad
RAL 6009

Verde muµchi
RAL 6005

Roµu rubin
RAL 3003

Albastru porumbel
RAL 5014

Albastru safir
RAL 5003

Albastru oţel
RAL 5011

Gri antracit
RAL 7016

Culorile din fotografii sunt distorsionate datorită condiţiilor de reproducere grafică. Vă rugăm să
consultaţi reprezentantul de specialitate Hörmann la alegerea culorii preferate. Toate vopselele sunt
corespunzătoare gamei RAL. Culoarea din exterior şi din interior este de regulă aceeaşi.
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Privire de ansamblu a modelelor
din lemn masiv

923 Molid Nordic

934 Molid Nordic

924 Molid Nordic

933 Molid Nordic

926 Molid Nordic

931 Molid Nordic

Toate uµile de garaj placate cu lemn sunt livrate ambalate în
folie pentru a fi protejate în timpul transportului µi pe µantier.
Pentru un aspect cât mai plåcut – linia Design
Aici toate profilele (120 x 14 mm) sunt uµor rotunjite.
Iar aceasta conferå modelelor din lemn aspectul plåcut.
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935 Brad Canadian

937 Molid Nordic

930 Molid Nordic

925 Molid Nordic

927 Molid Nordic

922 Molid Nordic

Toate modelele tip N80 cu låøimea de pânå la 3000 mm.
Livråm aceste modele µi ca tip de uµå DF 98
pentru garaje duble, cu låøime de pânå la 5000 mm.
Cåptuµire completå inclusiv ramele
Modele fårå cåptuµirea ramelor

905 pentru placåri cu lemn

Ωi în 2 canate
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Privire de ansamblu a modelelor
“Design” din lemn masiv
Modele “Design” cu placare din lemn tratat

Model 175
Placare din lemn cu finisaj lucios
Geam simplu securit
“Pave” alb
cu ramele geamurilor din oøel inox
µlefuite µi låcuite.
Toate culorile RAL posibile

Model 62
Placare din lemn cu finisaj lucios
Geam simplu securit
“Mastercarré” alb
cu ramele geamurilor cât µi ornamentul
soclului din oøel inox µlefuit

Model 689
Placare din lemn cu finisaj lucios
cu nuturi orizontale,
geam simplu securit
“Parsol” fumuriu
cu dungi clare orizontale, ornamentul
soclului din oøel inox

Prin diversele variante de construcøie cu elemente elegante din oøel inox µi sticlå, uµile
“Design” Hörmann devin atractive, exprimând cele mai exigente cerinøe ale dvs.

Modele cu profile din lemn tratat, Molid Nordic

Model 917
Cu profile verticale µi aplicaøii din oøel inox.
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Model 918
Cu profile solzi de peµte µi aplicaøii din oøel
inox µlefuit.

Model 919
Cu profile pe diagonalå µi aplicaøii de culoare.

Model 22
Placare din lemn cu finisaj lucios
cu nuturi orizontale,
aplicaøii din oøel inox
cu dungi låcuite în albastru,
element de arc perforat
oøel inox µlefuit
µi geam simplu securit
“Parsol” fumuriu

Model 41
Placare din lemn cu finisaj lucios
Aplicaøie arc pe suprafaøå
Oøel inox µlefuit,
Geam simplu securit
“Parsol” fumuriu,
cu margine clarå.

Model 43
Placare din lemn cu finisaj lucios
Aplicaøie arc pe suprafaøå
din aluminiu låcuit în albastru,
geam simplu securit
“Masterpoint”

Model 45
Placare din lemn cu finisaj lucios
Geam simplu securit
“Parsol” fumuriu,
cu dungi clare, orizontale,cu
ramele geamurilor µi ornamentul
soclului din oøel inox µlefuit.

Pentru aceste 7 modele de uµi am ales
placåri din lemn stratificat .
Acoperirea din 3 straturi, mate,cu finisaj ca
måtasea, în nuanøe de alb curat rezistent la
luminå µi la intemperiile vremii.
Rama uµii de garaj este grunduitå.
Dimensiunile uµii:
Låøimea pânå la 3000 mm
Înåløimea pânå la 2250 mm

Culorile blatului de uµå
µi ale aplicaøiilor pot
fii combinate

Suprafaøa matå måtåsoaså a blatului de uµå este acoperitå
cu 3 straturi de culoare astfel rezistând intemperiilor vremii.
Rama uµii este grunduitå : albå la uµile albe µi colorate,
iar maro la uµile cu lustru de lemn.
Dimensiunile uµii:
Låøimea pânå la 3000 mm
Înåløimea pânå la 2500 mm

Alb imaculat

Galben molid

Albastru roial

Albastru porumbel

Verde brad

Gri deschis

Culorile din fotografii sunt distorsionate datorită condiţiilor de
reproducere grafică. Vă rugăm să consultaţi reprezentantul de
specialitate Hörmann la alegerea culorii preferate. Toate vopselele
sunt corespunzătoare gamei RAL. Culoarea din exterior şi din
interior este de regulă aceeaşi. Deasemenea există şi lacuri pentru
uşile de garaj cu umplutură din lemn.
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Figura 4: 283 x 203 mm

Figura 5: 283 x 203 mm
Vitrarea pentru umpluturi din oøel
Se pot livra pentru modelele 902,
941, 957, 972 si 982.
Material: Material plastic rezistent
la intemperii. Culoarea: În aceeaµi
nuanøå cu culoarea blatului de uµå.
Vitråri :Geamuri 3 mm grosime din
material plastic, în variantå clarå sau
structurå cristalinå.

Figura 6: 283 x 203 mm

Figura 21: 375 x 375 mm

Figura 22: 235 x 235 mm

Figura 23: 277 x 199 mm

Figura 24: 199 x 277 mm

Iluminarea naturală
a garajului
Montând un geam pe uµå economisiøi o
fereastrå.Acest lucru este recomandabil atunci
când doriøi så folosiøi garajul µi ca atelier.
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Vitrarea la placåri din lemn
Figurile 21 µi 22 pentru modelele: 922, 925, 926, 927 µi 931.
Figurile 23 µi 24 pentru modelele: 923, 924, 930, 933, 934, 935 µi 937.
Material: lemn,Vitråri : Geamuri 3 mm grosime din material plastic,
în variantå clarå sau structurå cristalinå.

Puteøi primi uµile alåturate cu un set de mânere rotunde
illustrate ca mai jos.Uµile se livreazå în serie cu garniturå
mâner / mâner sau la cerere cu garniturå mâner / buton.

Plastic negru, dotare standard

Aliaj de aluminiu, finisaj alb
(similar RAL 9016)

Aliaj de aluminiu, finisaj argintiu

Aliaj de aluminiu, finisaj alamå

Aliaj de aluminiu, finisaj inox

Aliaj de aluminiu, finisaj inox
periat

Mânerele atractive
adaugă un plus de
valoare uşii garajului Dvs.
Mânerul de uµa realizat µi proiectat de
Aliaj aluminiu, finisaj rustic

Aliaj de aluminiu, finisaj bronz

Broasca µi butucul pot fi incluse în sistemul de închidere.

cåtre experøi este unic în forma sa.
Aceste mânere se adapteazå µi mai bine datoritå formei
ergonomice,fiind sigure µi uµor de øinut în mânå.
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Înlocuirea uşii vechi cu
una nouă.
Repede µi curat în aceeaµi zi.
“Suntem încântaøi, cå totul a reuµit de minune. Acum se potriveµte
µi uµa mult mai bine la caså. Uµa veche a fost îndepårtatå imediat.
Mecanismul de acøionare trebuia de fapt instalat de multå vreme.”
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Izolaøie fonicå µi termicå
Vå puteøi izola uµa de garaj atât termic cât µi fonic prin montarea
plåcilor speciale Dammtec pe suprafaøa interioarå a blatului
uµii.Plåcile se pot livra în pachet pentru a fi prinse cu cleme sau
se pot monta direct din fabricå.

Piese de compensare µi de renovare
La renovare, deschiderea poate fi mai înaltå µi mai latå decât uµa
convenabilå în dimensiuni standard. Nici o problemå! Cåci pentru
astfel de situaøii existå piese de compensare pentru ajustarea
dimensiunilor superioare µi laterale. Dacå la demontarea vechii uµi
s-a deteriorat zidåria, o pieså de renovare asigurå rezultatul curat.
Fårå lucråri ulterioare de tencuialå.

Închidere antiefracøie în 3 puncte
Ca set de echipare ulterioarå pentru toate uµile tip Berry fårå
mecanism de acøionare.Astfel uµa Dvs. va fi mult mai sigur
protejatå împotriva ridicårii nedorite.

Profil de închidere din
cauciuc la pardoselile
continue
Pentru garaje, la care intrarea
în garaj se face fårå prag,
profilul de închidere din cauciuc,
cu elasticitate remanentå,
rezistent la intemperii, împiedicå
påtrunderea de frunziµ, grindinå
µi zåpadå.

Ωinå inferioarå de protecøie la pragul uµii din oøel inox
Dacå garajele se aflå pe partea expuså la intemperii, atunci se
recomandå o µinå din oøel inox, pentru ca opritorul de la sol puternic
solicitat så råmânå neruginit µi dupå zeci de ani.
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Uşile de garaj Hörmann N80 şi F80
Ideale pentru renovat garaje prefabricate µi garaje individuale
Ori de câte ori cineva s-a såturat de vopsitul uµii de garaj, µi cu atât mai mult
de deschisul incomod al unei uµi batante recomandåm o uµå nouå Hörmann
tip Berry în dimensiunea standard avantajoaså.
Aceasta este grunduitå cu pulbere rezistentå la intemperii,
aratå bine µi de asemenea se deschide mult mai uµor.
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Garajele prefabricate se renoveazå
la dimensiuni standard avantajoase
• Schimbarea uµii în aceeaµi zi,
mai rapid µi mai curat
• 3 feluri de montaj
pentru fiecare situaøie împarte
• Uµile vechi se aruncå imediat
Recomandarea noastrå pentru mai multå
protecøie antiefracøie:
Utilarea ulterioarå pentru o blocare
în 3 puncte (vezi pagina 25).
Dimensiunile uµii µi datele de montaj
Vezi paginile 32, 34 si 37.

INTERIOR

Uµå tip N80
Montaj în spatele golului

INTERIOR

Uµå tip F80
Montaj în faøa golului

INTERIOR

Uµå tip N80
Montaj în gol
În funcøie de situaøia de montaj,
respectiv raporturile de spaøiu,
aceste 3 feluri de montaj sunt
posibile µi la renovåri.

Cel mai bine imediat cu
mecanism de acøionare
Apoi deschiderea este mult mai comodå µi
cu blocarea automatå a uµii mult mai sigurå
împotriva încercårilor de efracøie.
ProMatic Akku
Pentru uşi fără
racordare la
energia electrică.
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Uµile basculante automate cu ghidaj de µinå
Care ruleazå, ruleazå µi ruleazå….
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Uşile automate basculante Hörmann
Deoarece sunt mult mai confortabile µi mai sigure
Uµile automate Hörmann le puteøi acøiona la fel de uµor ca µi telecomanda
televizorului. Doar o apåsare pe buton µi intraøi cu maµina chiar µi pe
vânt sau pe vreme rea în garaj.
Pe întuneric drumul direct este mult mai în siguranøå.
Bineînøeles cå uµile µi mecanismele de acøionare Hörmann sunt verificate TÜV.
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Alegeøi între aceste douå acøionåri Hörmann,
ambele inovatoare

ProMatic

SupraMatic

Technnica de acøionare
Frecvenøa radio 868,3 MHz

◊

cu razå de acøiune stabilå
Telecomandå cu cod de siguranøå din
peste 1 miliard de posibilitåøi
Blocarea automatå a uµii ce protejeazå
eficient împotriva încercårii de efracøie.
Acţionarea electrică adecvată cu carcasă
din plastic, pentru garaje cu până la două
locuri de parcare.
ProMatic
Pentru uşi cu deschidere de până la 5000 mm.
Forţa de tragere şi apăsare: 500 N
ProMatic P
Pentru uşi cu deschidere de până la
5500 mm. Forţa de tragere şi
apăsare: 600 N
ProMatic Akku
Pentru uşi fără racordare la energia
electrică şi pentru uşi până la o lăţime
de 3000 mm. Forţa de tragere şi
apăsare: 350 N

Acţionarea electrică cu carcasă din oţel
inox şi multiple funcţiuni suplimentare,
pentru garaje cu până la cinci locuri de
parcare.
SupraMatic E
Pentru uşi cu deschidere de până la 5500 mm.
Forţa de tragere şi apăsare: 550 N
SupraMatic P
Pentru uşi cu deschidere de până la 5500
mm, uşi cu umplutură din lemn şi uşi cu
uşă pietonală incorportă. Forţa de tragere şi
apăsare: 600 N

Siguranøå de oprire patentatå
Pornire µi oprire linå
Curea dinøatå patentatå care

◊
◊
◊
◊
◊
◊

nu necesitå întreøinere
Deblocare de urgenøå din interior
Montaj uµor

◊

Totul este exact reglat

Telecomandå cu douå taste
În serie, pentru ambele motoare

å

å

Blocarea uµii în µina motorului – Patent Hörmann

... cu blocare automată a uşii
Sistemul de acøionare blocheazå uµa
Cu bloc
are

pate ntat

ă a uşii
pen tru

mai mul
tă prot
ecţi

e anti efra

cţie

Dacå uµa este închiså, ea se blocheazå automat, µi astfel
este protejatå în mod eficient împotriva încercårii de efracøie.
Acest automat de blocare special acøioneazå mecanic µi
de aceea fucnøioneazå µi în caz de panå de curent.
Mecanis
mul de ac
re conf
ţionare al
ortab ilă
- Sigu ranţă
uşii

Desc hide

la tine
acas ă

Mai multe informaøii cu privire la motoarele Hörmann pentru uµi de garaje µi porøi de curte
în prospectele de specialitate sau la www.hoermann.com

de garaj
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Caracteristici de siguranøå conform Normativelor Europene 13241-1
Valabile de la 1 mai 2005

Calitate certificatå µi
parafatå
Uµile Hörmann tip Berry sunt
deja verificate µi atestate
conform celor mai înalte
cerinøe de siguranøå µi
caracteristici de performanøå
ale Standardului European
13241-1.

Puteøi fi foarte siguri de asta.

1

Sistem de arc multiplu
Dacå se rupe unul din arcuri,
celelalte asigurå uµa.
Un arc rupt nu sare.

2

Ghidaj pe µinå precis
Aceasta împiedicå deraierea
blatului de uµå.

3

Siguranøa de oprire
Dupå deschiderea completå uµa este
încetinitå µi stabilizatå prin amortizor.

Nu agaøå!

I CERT
I
TΩ

CAT
FI

VERIFICA

Prin cumpårarea unei uµi
Hörmann tip Berry aveøi
siguranøa cå aøi achiziøionat
cea mai bunå uµå basculantå.
Meritå comparaøia!

Nu se pråbuµeµte!

Aceasta este o protecøie sigurå
împotriva prinderii degetelor

Construcøie foarte stabilå a uµii
Cu rame late din profile
dreptunghiulare, zincate µi
o rigidizare orizontalå a blatului
uµii Hörmann tip Berry.
Deplasare foarte uµoarå µi
silenøioaså a uµii
Totul se potriveµte perfect :
sistemul de prindere în 4 puncte,
ghidajul precis pe µine, rolele uµor
manevrabile din material plastic (nu
existå oøel pe oøel ),garniturile laterale
din material plastic µi pachetul de
arcuri reglabile.

4

Protecøie pentru braøele pârghiei
Prin capace de plastic la braøele pârghiei
se asigurå protecøia împotriva prinderii.

Încuietoare cu 2 utilizåri
La accesul direct din garaj în caså
uµa se poate bloca µi pe interior cu
un stift de siguranøå. Broasca poate
fii integratå în mecanismul de
închidere al casei.

5

Baghetå de protecøie între foaia de uµå µi ramå
Pin garniturile flexibile din material plastic aplicate
pe blatul µi ramele uµii se reduce frecarea dintre
ele. Uµile pentru garajele duble au suplimentar o
protecøie elasticå de prindere cu picior.

Protecøie bunå în caz de
ploaie µi furtunå
În serie cu µinå inferioarå de
protecøie la pragul uµii iar la cerere
µi cu garniturå din cauciuc pentru o
etanµare perfectå (vezi pagina 25)

6

Distanøå de siguranøå între arcuri
Distanøa spirelor arcurilor este atât de micå,
încât pânå µi copii sunt protejaøi så nu-µi prindå
degetele.

Pentru o siguranţă cât mai ridicată
Un sentiment bun, cå nimic nu se poate întâmpla
Uµile Hörmann tip Berry sunt sigure împotriva pråbuµirii µi a prinderii.
Mai sigurå de atât nu se poate. Ωi prin sistemele de blocare acestea sunt sigure µi din punct de
vedere al protecøiei antiefracøie. Acelaµi lucru este perfect valabil µi în cazul în care alegeøi o
uµå automatå sau acøionatå manual.
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Cu ancore de prindere µi ancore de
consolidare universal reglabile, montarea
este foarte simplå.

În cazul uşilor fără acţionare electrică, şinele
de glisare sunt prevăzute cu un sistem de
reţinere şi asigurare a uşii în poziţia deschis.

3
2

5

4

5
Garnituri PVC şi
capace de protecţie
a mecanismului de
ridicare.

1

6

NOU

cu
pând
Înce e 2005
i
Mart

Sistem de închidere antiefracţie
Cu noul sistem de închidere colţurile blatului uşii de garaj
sunt fixate pe ramă, astfel încât ridicarea acesteia să devină
imposibilă. Opţional puteţi achiziţiona sistemul de închidere
şi pentru partea superioară.

Sistem de arc multiplu
Cu pachete de arcuri optim dimensionate în
funcøie de marimea µi greutatea uµii:
Uµå tip N 80: 3 – 4 arcuri pe fiecare parte
Uµå tip DF 98: 6 –10 arcuri pe fiecare parte
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Dimensiunile uşilor
Uµile tip N80 µi DF 98
Dimensiuni standard N80 pentru garaje simple (în funcøie de modelul uµii)
Dimensiune de
Comandå
Dimensiune de
construcøie

Dimenisuni în mm
Montaj în spatele golului

Dimensiune exterioarå
cadru

Dimensiune interioarå
de trecere*

Dimensiune Dimensiue Dimensiune Dimensiue
finalå
finalå spaøiu
finalå
finalå spaøiu
recomandatå
montaj
recomandatå
montaj

Montaj în gol
Dimensiuni finale

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

2250

1920

2355

1990

2110

1800

2240 (2210-2335)

1915 (1890-1950)

2375

1970

2250

2000

2355

2070

2110

1880

2240 (2210-2335)

1995 (1970-2030)

2375

2050

2250

2075

2355

2145

2110

1955

2240 (2210-2335)

2070 (2045-2150)

2375

2125

2250

2125

2355

2195

2110

2005

2240 (2210-2335)

2120 (2095-2155)

2375

2175

2375

1920

2480

1990

2235

1800

2365 (2335-2460)

1915 (1890-1950)

2500

1970

2375

2000

2480

2070

2235

1880

2365 (2335-2460)

1995 (1970-2030)

2500

2050

2375

2075

2480

2145

2235

1955

2365 (2335-2460)

2070 (2045-2105)

2500

2125

2375

2125

2480

2195

2235

2005

2365 (2335-2460)

2120 (2095-2155)

2500

2175

2375

2250

2480

2320

2235

2130

2365 (2335-2460)

2245 (2220-2280)

2500

2300

2375

2375

2480

2445

2235

2255

2365 (2335-2460)

2370 (2345-2405)

2500

2425

2500

1920

2605

1990

2360

1800

2490 (2460-2585)

1915 (1890-1950)

2625

1970

2500

2000

2605

2070

2360

1880

2490 (2460-2585)

1995 (1970-2030)

2625

2050

2500

2075

2605

2145

2360

1955

2490 (2460-2585)

2070 (2045-2105)

2625

2125

2500

2125

2605

2195

2360

2005

2490 (2460-2585)

2120 (2095-2155)

2625

2175

2500

2250

2605

2320

2360

2130

2490 (2460-2585)

2245 (2220-2280)

2625

2300

2500

2375

2605

2445

2360

2255

2490 (2460-2585)

2370 (2345-2405)

2625

2425

2500

2500

2605

2570

2360

2380

2490 (2460-2585)

2495 (2470-2530)

2625

2550

2500

2750

2605

2820

2360

2630

2490 (2460-2585)

2745 (2720-2780)

2625

2800

2625

2125

2730

2195

2485

2005

2615 (2585-2710)

2120 (2095-2155)

2750

2175

2750

2000

2855

2070

2610

1880

2740 (2710-2835)

1995 (1970-2030)

2875

2050

2750

2125

2855

2195

2610

2005

2740 (2710-2835)

2120 (2095-2155)

2875

2175

3000

2000

3105

2070

2860

1880

2990 (2960-3085)

1995 (1970-2030)

3125

2050

3000

2125

3105

2195

2860

2005

2990 (2960-3085)

2120 (2095-2155)

3125

2175

Dimensiuni standard DF98 pentru garaje duble (în funcøie de modelul uµii)
Dimensiune de
Comandå
Dimensiune de
construcøie

Dimensiune exterioarå
cadru

Dimenisuni în mm

Montaj în spatele golului
Dimensiune interioarå de Dimensiune Dimensiue Dimensiune Dimensiue
trecere*
finalå
finalå spaøiu
finalå
finalå spaøiu
recomandatå
montaj
recomandatå
montaj

Montaj în gol
Dimensiuni finale

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

Låøime

Înåløime

4000

2000

4096

2073

3840

1820

3990 (3950-4070)

1995 (1960-2020)

4116

2043

4000

2125

4096

2198

3840

1945

3990 (3950-4070)

2120 (2085-2145)

4116

2168

4500

2000

4596

2073

4340

1820

4490 (4450-4570)

1995 (1960-2020)

4616

2043

4500

2125

4596

2198

4340

1945

4490 (4450-4570)

2120 (2085-2145)

4616

2168

4500

2250

4596

2323

4340

2070

4490 (4450-4570)

2245 (2210-2270)

4616

2293

5000

2000

5096

2073

4840

1820

4990 (4950-5070)

1995 (1960-2020)

5116

2043

5000

2125

5096

2198

4840

1945

4990 (4950-5070)

2120 (2085-2145)

5116

2168

Rugåm aveøi în vedere
*

Dimensiune interioarå de trecere- (uµå de garaj cu pardosealå continuå)

Låøime:

dimensiune de comandå minus 140 mm (160 mm la uµa DF98)

Înåløime: dimensiune de comandå minus 120 mm (180 mm la uµa DF98)
Înåløime: dimensiune de comandå minus 135 mm la modelul 905 (200 mm la uµa DF98)
Înåløime: 25 mm mai mult la trecere (fårå prag)
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Dimensiunile uşilor
Uµile tip N80 µi DF 98
Domeniul de dimensiuni maxim (în funcøie de modelul uµii)

Dimenisuni în mm

2750

2625

înåløime

2500

2375

2250

2125

2000

5000

4750

4500

4250

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

BR

2000

1875

Låøime

Domeniul de
dimensiuni

Uµa tip N80
Pentru garaje simple
Uµa tip DF98
Pentru garaje duble

Uµa tip DF 98
Model 905
Greutatea
umpluturii

pânå la max.
14 kg/m2
pânå la max.
12 kg/m2
pânå la max.
10 kg/m2

Uµi cu rame de renovare

Cadre pentru placare (model 905)

În låøime dimensiunea de execuøie trebuie så fie cea
recomandatå. În înåløime uµa poate fi cu max.10mm
mai micå decât dimensiunea recomandatå, la
montarea cu µinå inferioarå de protecøie.
La uµile cu pardosealå continuå (rama la OFF ) trebuie
calculaøi 30 mm la dimensiunea finalå recomandatå.

Vå rugåm så øineøi cont de greutatea maximå a
umpluturii, care, în funcøie de dimensiunile uµii este
între 6 – 10 kg/m2. Uµile DF98 sunt disponibile în
funcøie de dimensiuni , µi cu o umpluturå de 16 kg/m2,
cu excepøia domeniului haµurat.
Vå rugåm så consultaøi specialistul Hörmann, care va
indica greutatea exactå a umpluturii pe m2 pentru uµa
dvs.
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Date de montaj
Tipul de uµå N 80 pentru garaje simple

OFF

Interior

OFF

OFR

cadru - 195

Înåløime exterioarå cadru – 80
Lungime totalå mecanism de acøionare *

Înåløime Dimensiune exterioarå

Dimensiune exterioarå cadru

Dimenisuni în mm

Dimensiune finalå recomandatå

Repartizare ancore

* Lungime totalå mecanism de acøionare
3100 mm pânå la înåløimea uµii 2375 mm ProMatic/SupraMatic
3500 mm pânå la înåløimea uµii 2625 mm ProMatic/SupraMatic
4100 mm pânå la înåløimea uµii 2750 mm ProMatic/SupraMatic

Dimensiune exterioarå cadru

Exterior

Dimensiune finalå recomandatå

min.
65

Montaj în gol
Dimens. ext. cadru = dimens. de comandå + 105

OFF

Dimens. de comandå + 70

Dimens. ext. cadru =

Dimens. de comadå / construcøie

Exterior

Spaøiu de montaj

Dimens. finalå

Dimens. finalå

Montaj de închidere fårå prag

Dimensiunea finalå din tabel
(pagina 32) trebuie så aibå
înaløimea mai mare cu 25 mm

Dimens. de comadå / construcøie

Exterior

OFF

Cu mecanism de acøionare ProMatic/SupraMatic
* Nu este necesar buiandrug suplimentar
Excepøie: Model 905, 941, Modele cu placare din lemn = 15 mm spaøiu liber

Montaj de închidere cu prag

Spaøiu de montaj

Dimensiune finalå
recomandatå + 25

OFF

OFF

Dimens. finalå + 25

Dimensiunea finalå recomandatå se propune pentru proiect.
Distanøele min., înaløimea buiandrugului µi spaøiul de
montaj se referå la aceste dimensiuni.

OFF

Exterior

min.
65

Dimens. ext. cadru=

Dimensiunea finalå recomandatå

min.
65

Montaj de închidere fårå prag

Dimensiunea finalå recomandatå
din tabel (pag. 32) trebuie så aibå
înaløimea mai mare cu 25 mm

Dimens. de comandå + 70

min. 3

Exterior min. 9

Exterior

Spaøiu montaj

Domeniul de montaj

min. 3

Dimens. finalå recomandatå

Dimens. min. int. garaj=dimens. ext.cadru + 10
Dimens. ext. cadru = dimens. de comandå + 105
Dimens. de comadå / Dimensiune de constr.

Dimens. De comandå / construcøie

Montaj de închidere cu prag
Dimens.
finalå rec.
min. 50 *

Montaj în spatele golului

Exterior

min.
65

OFF

Montajul în gol trebuie så corespundå exact ca dimensiuni.
Mai ales la uµile cu dimensiuni standard. Uµile cu dimensiuni
speciale se fabricå exact pentru deschiderile existente.
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Cu mecanism de acøionare ProMatic/SupraMatic
Nu este necesar buiandrug suplimentar
Excepøie: Model 905, 941, Modele cu placare din lemn = 15 mm spaøiu liber

Date de montaj
Tipul de uµå DF 98 pentru garaje duble
Repartizare ancore

Dimenisuni în mm

1/2
195

1/2

OFF

Înåløime ext. cadru + 10
Lungime totalå mecanism de
acøionare electricå *

Interior

OFF

OFR

85

cadru - 270

Dimensiune exterioarå cadru

265

Înåløime Dimensiune exterioarå

1/2

Dimensiunea finalå recomandatå

1/2

* Lungime totalå mecanism de acøionare electricå:
3100 mm pânå la înåløimea uµii 2375 mm ProMatic/SupraMatic
3500 mm pânå la înåløimea uµii 2625 mm ProMatic/SupraMatic
4100 mm pânå la înåløimea uµii 2750 mm ProMatic/SupraMatic

Dimensiune exterioarå cadru

Exterior
Dimensiunea finalå recomandatå

min.
110

min.
65

Montaj în spatele golului

Montaj de închidere cu prag

Exterior

OFF

Dimensiunea finalå recomandatå se propune pentru proiect.
Distanøele min., înåløimea buiandrugului µi spaøiul de
montaj se referå la aceastå dimensiune.
Notå pentru dimensiuni standard: Dacå spaøiul lateral
este între 65 mm µi 110 mm acest lucru trebuie så se indice
în comandå.

Montaj de închidere cu prag

Dimens. ext. cadru = dimens. de comandå + 96

OFF

Montajul în gol trebuie så corespundå exact ca dimensiuni.
Mai ales la uµile cu dimensiuni standard. Uµile cu dimensiuni
speciale se fabricå exact pentru deschiderile existente.

Dimens. ext. cadru =

Dimens. de comandå + 73

Dimens. de comandå/ construcøie

Exterior

Dimensiunea finalå

Domeniul de montaj

Dimensiunea finalå

Montaj de închidere fårå prag
Dimensiunea finalå din tabel
(pagina 32) trebuie så aibå înåløimea
mai mare cu 25 mm

Dimens. de comadå / construcøie

Exterior

OFF

Cu mecanism de acøionare
ProMatic/SupraMatic
* 65 mm spaøiu liber

Montaj în gol

Spaøiu de montaj

Dimensiunea finalå
recomandatå + 25

OFF

OFF

Dimensiunea finalå + 25

min.
65

Exterior

Dimensiunea finalå recomandatå

min.
110

Dimens. ext. cadru =

min. 5

Dimens. de comandå + 73

Exterior

Spaøiu de montaj

Dimens. de comandå / construcøie

min. 5

Exterior min. 5

Dimens. de comadå/ construcøie

Dimensiunea finalå recomandatå
din tabel (pag. 32) trebuie så aibå
înåløime mai mare cu 25 mm

Spaøiu de montaj

Dimens. ext. cadru = dimens. de comandå + 96

Dimens.
finalå rec.
Dimensiunea finalå recomandatå min. 90 *

Dimens. min. int. garaj=dimens. ext.cadru + 20

Montaj de închidere fårå prag

OFF

Cu mecanism de acøionare
ProMatic/SupraMatic
65 mm spaøiu liber
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Date de dimensiuni şi de montaj
Uµi alåturate de garaj
Într-un canat/ Repartizare ancore

Uµå fårå prag

Uµå cu prag

Dimensiuni în mm

Dimensiune de construcøie

Dimensiune zid

Dimensiune de construcøie

Exterior

Dimensiunea
interioarå de trecere*

Dimensiune zid
Dimens. exterioarå cadru =
BRB + 50

Dimensiune zid
Dimensiune de construcøie
Dimensiunea
interioarå de trecere*

OFF

Exterior

Nivelul terenului

Deschidere
Dimensiune zid

Deschidere
Înåløime
Dimens. interioarå de trecere mâner
Cu
prag

Înåløime
1880
2005
2130
2005
2130

Låøime
830
830
830
955
955

Înåløime Înåløime de la OFF
990
1840
1855
1050
1965
1980
1110
2090
2105
1050
1965
1980
1110
2090
2105

Motivele 902 µi 905 cu mårimi standard sunt interschimbabile.

În 2 canate / Repartizare ancore

Dimensiunile speciale µi execuøiile
speciale la cerere.
Domeniul de dimensiuni
maximal (BR):
1250 x 2375 mm.

Uµå cu prag
Degajaøi zona
zåvorului U

85

85

1/2

OFF
260

242

OFF

Degajaøi zona
zåvorului U

Dimensiune zid = BRB + 10

Degajaøi zona
zåvorului U

Nivelul terenului

Dimens. ext. cadru = BRH + 115

Dimensiunea de construcøie (BRB)
Dimensiunea interioarå de trecere* = BRB - 45

OFF

Foaia fixå

Foaia mobilå

Dimensiune interioarå de
trecere = BRH- 43

1/2

Exterior

Dimensiune zid = BRH + 5

242

Dimens. ext. cadru = BRH + 79

260

Dimensiune de construcøie (BRH)

Degajaøi zona
zåvorului U

770

Foaia fixå

Tocul de colø pentru montajul în gol:
Dimensiuni µi execuøii la cerere.

Uµå fårå prag

Dimens. ext. cadru = BRH + 79

Låøime
885
885
885
1010
1010

22

Înåløime
1875
2000
2125
2000
2125

Exterior

Låøime
875
875
875
1000
1000

Fårå
prag

Dimensiune interioarå de trecere =
BRH- 23

Dimens. de Comandå
Dimens. de
construcøie

* Låøimea interioarå de trecere se
micµoreazå la un unghi de
deschidere mai mic de 1700.

La uµile cu prag inferior,care se
deschid spre exterior înåløimea
dimensiunii de construcøie va
fi masuratå întotdeauna de la
pardosealå finitå (OFF).
Pentru modelele din oøel
deschiderea se face cåtre interior
dar existå posibilitatea deschiderii
spre exterior prin schimbarea
poziøiei balamaleleor. Modelele
placate cu lemn sunt posibile
numai cu deschidere în exterior.

Dimnsiune zid = BRH + 5

Dimensiuni standard pentru uµi într-un canat

Dimensiune de construcøie (BRH)

260

OFF

Exterior

Dimensiunea interioarå de trecere

OFF

32,5 dimens. ext. cadru = BRH + 57

1/2

32,5 dimens. ext. cadru = BRH + 57

85

Exterior

85

Dimensiune zid

1/2

Dimensiune de construcøie

242

Dimensiunea interioarå de trecere

Pardosealå

Toc de colø pentru montaj în gol:
dimensiuni µi execuøii la cerere.

Foaia mobilå

Exterior
Dimensiune interioarå de trecere* = BRB - 45

Exterior

Dimensiunea de construcøie (BRB)

Dimens. ext. cadru = BRB +115

Domeniul de dimensiuni pentru uµi în douå canate
Låøime (dimens. de construcøie): 1300 pânå la 2500 mm
Înåløimea (dimens. de construcøie): 1750 pânå la 2250 mm
Pentru modelele casetate numai pânå la BRB = 2000 mm

Dimensiune zid = BRB + 10

Livrare conform standard,
deschidere în exterior, foaia mobilå
pe dreapta. Pentru deschidere
în interior, de ex. foaia mobilå pe
stânga, trebuie indicat în comandå!

* Låøimea interioarå de trecere
se micµoreazå la un unghi de
deschidere de 1700

Variante de montaj
Într-un canat

DIN stânga

Într-un canat

În 2 canate

DIN dreapta

Foaia mobilå DIN
stânga

Foaia fixå DIN
dreapta

DIN stânga

În 2 canate

DIN dreapta

Deschidere în interior
La uµile cu deschidere în interior trebuie øinut cont de panta de scurgere a apei . Pe partea cu intemperii este de
preferinøå ca uµile så fie montate cu deschidere în exterior.
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Foaia mobilå DIN
stânga

Foaia fixå DIN
dreapta

Deschidere în exterior
Cu prag.

Dimensiuni de renovare/Date de montaj
Uµa tip F 80 pentru garaje prefabricate
Dimensiuni ale uµii pentru garaje din beton cu deschidere în exterior

Dimenisuni în mm

Dimensiune de Comandå
Dimensiune de construcøie
Låøime x Înåløime

Dimensiune Zid
Låøime x Înåløime

Dimensiune
exterioarå cadru

Dimensiune interioarå
de trecere
Låøime x Înåløime

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 1905
2235 x 1935
2285 x 1935
2345 x 1905
2360 x 1935
2360 x 1960
2420 x 1985
2430 x 1985
2450 x 1935
2450 x 1985
2565 x 1985
2575 x 1935
2580 x 2060
2590 x 1985

Dimensiuni ale uµii pentru garaje standard în noile Landuri federale
2325 x 1905
2455 x 1905
2350 x 1935
2480 x 1935

Dimenisuni în 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 1765
2315 x 1765
2210 x 1795
2340 x 1795

Repartizare ancore

Dimenisuni în mm

Corp de construcøie fårå/cu

min. 61

Dimens. comandå = Dimens. de construcøie

Dimens. ext. cadru = Dimens. comandå + 103

Dimensiunea de comandå/
Înåløimea de construcøie *

*

UK Cadru = OK µine
Lungimea totalå a mecanismului de
acøionare al uµii**

Interior

**

OFF

OFF

OFR

Cu prag

Rugåm atenøie la cåderi
de tavan!
Spaøiu liber necesar
pentru µine:
Înåløime: 135 mm de la
marginea de sus a ramei
uµii
Adâncime: Dimensiunea
de comandå / dimensiunea
de construcøie
Înåløimea la nivelul
instalårii uµii
Lungimea totalå a
mecanismului de acøionare
al uµii ProMatic/SupraMatic
3100 mm pânå la înåløimea
uµii de 2375 mm

Fårå prag

Montarea diblului
de la 75 mm adâncimea

Exterior

Deschiderea min.= RAM - 30
Deschideea max.=RAM - 10

Exterior

Dim.ext.cadru(RAM) =
Dimensiunea de comandå (BR) + 103
Dimens. de comandå/construcøie(BR)

Dimensiunea intrândului = RAM + 5

OFF

OFF

min. 50
max. 100

Deschideea max.=RAM - 20
Deschiderea min.= RAM - 60

Deschiderea min.= RAM - 60
Deschideea max.=RAM - 40

Montaj de prindere
Adâncimea min. 50 mm, max. 100 mm

Exterior

Dim.ext.cadru(RAM)

Dimensiunea intrândului = RAM + 10

Dim.ext.cadru(RAM) =
Dimensiunea de comandå (BR) + 103
Dimens. de comandå/construcøie(BR)

Exterior
Dimensiunea de comandå/
construcøie(BR)=RAM-134

Dimensiunea intrândului = RAM + 5

min. 75

Deschideea max.=RAM - 20
Deschiderea min.= RAM - 70

Dimensiunea de comandå/
construcøie(BR)=RAM-134

Dimensiune exterioarå cadru (RAM)
Dimensiunea intrândului = RAM + 10
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Aspect mai bun

Confort crescut

Siguranøå mai mare

Uşile Hörmann de calitate
Pentru intrarea sigurå în subsol, în uscåtorie, în camera
copiilor sau de trecere de la garaj la intrarea în caså.

Pentru programul vast o dimensiune standard se
potriveste aproape întotdeauna. Nu sunt necesare
specificaøii speciale scumpe. Facem economie!

Informaøi-vå µi cu privire la frumoasele uµi µi copertine
Hörmann TopComfort.

Vå rugåm så cereøi prospectele noastre sau vizitaøi-ne pe
internet la www.hoermann.com

Uµa de siguranøå Ksi
Ca uµå din oøel cu protecøie
antiefracøie în serie cu mai multe
încuietori.
Pentru intrarea în subsol, ca uµå
alåturatå sau pentru garaj.
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Uµa multifuncøionalå MZ
Uµå solidå din oøel, posibil µi
în variante vitrate.
Pentru subsoluri, incinte,
µoproane, hambare.

Uµa antifoc HA30
Uµå de protecøie la foc.
Uµa idealå de la garaj la
intrarea în caså.

PE

NT

Uµa obiect
Blat de uµå din oøel pentru
cele mai ridicate pretenøii

Uµå interioarå ZK
Uµi solide din oøel pentru multiple
utilizåri. În diverse culori, furniruite,
vitrate sau cu dotåri speciale.

IR

EN

OV

ÅRI

Toate uµile pentru casa dvs.

RU

CON

STRU

NO
CØII

IΩ

Tocuri din oøel
Tocurile standard care se pot fixa
prin µuruburi sau tocuri sudate,
pentru o montare proprie, uµoarå
ca de ex. pentru mansarde.
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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

Ca unic producător pe piata internaţională grupul HÖRMANN oferă toate

UŞI DE GARAJ

elementele de construcţie importante ca o singură sursă. Ele sunt produse

ACŢIONĂRI

în fabrici specializate cu o tehnologie de fabricaţie de ultima oră.
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Hörmann: Calitate fără compromisuri

UŞI INDUSTRIALE

Prin reţeaua sa de distribuţie şi service în Europa, precum şi prezenţa

în domeniul elementelor de construcţii, într-o calitate fără compromisuri.

TEHNICA DE ÎNCĂRCARE
UŞI
TOCURI

www.hoermann.com

sa în SUA şi China, Hörmann este puternicul Dvs. partener internaţional

