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Roldeuren en rolhekken
Robuust en betrouwbaar, ook bij de zware 
belasting van het dagelijkse gebruik

Nieuw: actieve personenbescherming door voorlopende fotocel
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Uitstekende knowhow
Hörmann werd onder-
scheiden met de staal-
innovatieprijs.
Voor het eerst lukte het 
om koudgewalste staalplaat 
te verwerken tot dubbelwandige 
roldeurprofielen.
Meer informatie op: 
www.hormann.com

Hörmann ontwikkelt 
vandaag de technieken 
van morgen.

Eigen productontwikkeling
Nieuwe producten, verdere 
ontwikkelingen en detail-
verbeteringen zijn bij Hörmann 
een continu proces voor het 
hoog gekwalificeerde 
ontwikkelingsteam.
Zo ontstaan gepatenteerde 
producten die de klant unieke 
voordelen bieden.

Zeer gespecialiseerde productie
Onze productie-installaties zijn gebaseerd op eigen ideeën. Met 
een productietechnologie die de meest recente stand van de techniek 
op de voet volgt - voor industriedeuren op een constant hoog niveau.

Alle componenten uit één hand
Alle belangrijke deurcomponenten zoals profielen, geleidingsrails, 
consoles en besturingstechniek worden door Hörmann zelf 
ontwikkeld en niet hier en daar aangekocht. Voor elke opdracht 
worden alle componenten en uitrustingen apart berekend.
Bij Hörmann zit er een systeem achter de kwaliteit!

De kwaliteitsmaatstaf in de roldeurconstructie
door knowhow en competentie
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Computerbestuurd 
schuimproces
Alle dubbelwandige profielen 
worden computergestuurd 
gevuld met hardschuimisolatie. 
Het resultaat: een gelijkmatige, 
volschuiming en bijgevolg een 
hoge stabiliteit en een goede 
warmte-isolatie.

Gekwalificeerde 
medewerkers
Bij Hörmann vormen de 
gekwalificeerde medewerkers 
met hun verantwoordelijk-
heidsbesef de basis voor de 
hoge productkwaliteit.
Van de productie via de 
controle tot aan de levering.

Sterk in speciale oplossingen
De hoge specialisatiegraad in 
de Hörmann-roldeurconstructie 
gaat veel verder dan de normale 
standaard. De implementatie 
van speciale oplossingen 
behoort voor ons sterke team 
tot hun dagdagelijkse werk.
Zelfs heel aparte oplossingen 
kunt u met ons realiseren.

In vier decennia heeft Hörmann het gamma industriedeuren 

uitgebouwd tot een uniek programma en daarmee de maatstaven 

voor de toekomst bepaald.
Gecertificeerde kwaliteit 
conform DIN ISO 9001

Hoogwaardige kleurcoating
Hörmann biedt u ruim 
1000 RAL- en NCS-kleuren.
Alle kleurlagen worden 
in een door Hörmann 
ontwikkelde, op de realiteit 
afgestemde meetprocedure 
op oppervlaktekwaliteit en 
slijtvastheid getest.

Meer over de 
voorkeur- en 
bijzondere kleuren 
op blz. 22-23.

DIN EN  ISO 9001

CERT
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Hörmann roldeuren en rolhekken
Economisch, robuust en betrouwbaar

In vele gevallen duidelijk 
de beste keuze
Voor brede halopeningen: wij 
leveren roldeuren tot 11,75 m 
breedte. Door de combinatie 
van maximaal 3 roldeuren 
kunnen halopeningen tot 30 m 
breedte gesloten worden. 
Zie blz. 36.

Waar op een kleine ruimte veel 
wordt gerangeerd, zijn robuuste 
deuren nodig die ook na een 
lichte aanrijding nog blijven 
functioneren.

Wat normaal gezien als 
speciale oplossing telt, is bij 
Hörmann reeds lang standaard. 
Bijvoorbeeld: draaibaar zijdeel 
ook met loopdeur, vast paneel, 
schuin vloerprofiel, zijdeur enz.

Gecertificeerde veiligheid
Hörmann roldeuren en 
rolhekken worden gefabri-
ceerd volgens de hoge eisen 
van de Europese normen. 
Zij zijn uiteraard gecertificeerd. 
Zie blz. 32-35.

Een doordacht systeem
Bij Hörmann vormen deur, 
aandrijving en besturing een 
exact op elkaar afgestemd 
systeem dat borg staat voor 
hoog rendement, betrouwbare 
werking en veiligheid.
Het loont de moeite!

Uniek hijstoestel
Voor de snelle en veilige 
montage met kleine 
montageteams. Kraan of 
heftruck zijn niet meer nodig.
Het hijstoestel werkt volledig 
onafhankelijk van het stroomnet 
op de  bouwplaats!
Een Hörmann-patent!

Crashtest
De deur werd niet beschadigd!
Bij een lichte botsing (bv. bij 
het rangeren) springt het 
roldeurpantser meestal terug 
in zijn oorspronkelijke positie.
Bij deze crashtest reed de 
heftruck midden in een 
4800 mm brede deur tot aan 
de grens van de elasticiteit.
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Vakkundig advies
Ervaren vakadviseurs van de distributieorganisatie begeleiden 
u van de projectplanning, via de technische tekening tot aan de 
oplevering. Volledige werkdocumenten krijgt u niet alleen op papier, 
maar ook altijd actueel onder www.hormann.com

Hörmann roldeuren en rolhekken zijn door hun geniaal eenvoudige constructie met 

slechts weinig componenten bijzonder voordelig. Deze betrouwbare afsluitingen zijn 

bestand tegen de zware belasting van het dagelijkse gebruik.

Onderdelen voor deuren, elektrische 
aandrijvingen en besturingen zijn 
in originele uitvoering leverbaar 
tot 10 jaar na aankoop van uw 
industriedeuren.   

Snelle service
Door ons uitgebreide service-netwerk zijn we ook in uw buurt. 
Dat is het grote voordeel bij controle, onderhoud en herstelling.

Roldeuren en rolhekken 
zijn plaatsbesparend

Roldeuren en rolhekken 
nemen boven de opening 
nauwelijks plaats in. Ze rollen 
compact achter de latei. Aan 
de zijkanten en het plafond 
gaat geen waardevolle nuttige 
ruimte verloren. Loopbruggen 
kunnen volledig worden benut. 
Heftrucks met een hoge hefmast 
kunnen zich ongehinderd 
verplaatsen, hefbruggen kunnen 
zonder gevaar van botsing 
hoger worden opgekrikt.

Ook als roldeur met 
buitenoprolling als de ruimte 
voor de binnenaanslag ontbreekt 
of indien een explosiebeveiliging 
wordt voorgeschreven.

JAAR
NAKOOPGARANTIE
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Hörmann innovaties worden gerecupereerd:
De voorlopende fotocel

Sneller en veiliger door de voorlopende fotocel VLR
De onder het vloerprofiel meelopende fotocel herkent de 
hindernissen reeds vóór een aanraking tot stand komt en stopt 
de deur als het ware vooraf. Zo worden letsels bij personen of 
schade aan voorwerpen zeker vermeden.

Het in de uiteinden van het vloerprofiel geïntegreerde systeem 
wordt door de geleidingsrails volledig omsloten. Bij het 
neerkomen op de vloer wordt het gepatenteerde mechanisme 
automatisch in rustpositie gebracht. Daardoor is het bijna 
onzichtbaar en optimaal beschermd tegen beschadigingen.

Met de VLR voldoen ook roldeuren met snelloopaandrijvingen 
(24 t/min aan de wikkelas) aan de wettelijke grenswaarden van 
de sluitkracht. Een oplossing die ook bij intern transport, snelle 
en veilige productie- en logistieke processen garandeert.

De voorlopende fotocel VLR

Alleen bij Hörmann
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Roldeuren sluiten beter met 
het ZAK®-oprolsysteem

Decotherm® S uit 
"full hard"-staal

"Full hard"-staal  
Het "full hard"-staal van de 
Decotherm® S-profielen 
verdrievoudigt de 
schokbestendigheid en verhoogt 
de buigvastheid met 10 % in 
vergelijking met profielen uit 
standaard materiaal. Dat maakt 
de deuren bijzonder bestand 
tegen beschadiging 
en stabiel bij windbelasting.

"Full hard"-staal verdrievoudigt 
de schokbestendigheid

Met ZAK®-systeem

Zonder ZAK®-systeem

ZAK®-systeem
Het ZAK®-systeem verschuift 
het opgerold roldeurpantser 
op de console en geleidt het 
steeds precies loodrecht in 
de geleidingsrails. 

Roldeuren met ZAK®-
systeem van Hörmann 
sluiten beter, zijn slijtagearm, 
maken beduidend minder 
lawaai en nemen minder 
lateiruimte in.

Het Hörmann ZAK®-systeem 
is verkrijgbaar voor roldeuren 
met asaandrijving (standaard 
bij rolhekken Classic). 
Voor grote roldeuren met 
kettingaandrijving is er het 
ZAK®-XL-systeem.
De benodigde lateiruimte 
vermindert zo met 180 mm.

Alleen bij HörmannAlleen bij Hörmann
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Decotherm® A / S / E

De innovatieve profieltechniek
Met het Decotherm® profiel heeft Hörmann de roldeur aanzienlijk 
verbeterd. De combinatie van een in detail geoptimaliseerde 
profielgeometrie met speciale aluminium- en staallegeringen toont 
wat vandaag bereikbaar is in de roldeurconstructie.

De gewelfde binnen- en buitenvlakken van de Decotherm® 
profielen zorgen voor een zeer goede oprolling.
De optimaal gevormde scharnieren verminderen het warmteverlies 
en maken de verbinding mogelijk tussen het pantser en de 
wikkelas zonder de anders onvermijdelijke druk- 
en wrijvingsplaatsen.

Origineel in aluminium, "full-hard"-staal 
en roestvrij staal  //NIEUW
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Rechthoekig

Logistiek-opstelling

Beglazing
De dubbelwandige beglazing 
bestaat uit transparant 
schokbestendig polycarbonaat 
met hoogwaardige omraming 
(vergelijkbaar met RAL 9006). 
Het voordeel van deze 
beglazing: het PU-schuim is niet 
meer zichtbaar en er ontstaat 
minder geruis en minder slijtage.

Gefacetteerde profielbinnenzijde
Met hetzelfde aanzicht als de microgeprofileerde 
buitenzijde. Alleen bij Hörmann in dit 
aantrekkelijke design.

Meer over de 
voorkeur- en 
bijzondere kleuren 
op blz. 22-23.

C.F.K.-vrij

Ventilatieroosters

Alleen bij Hörmann
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• • •

•

•

• • •

• • •

Decotherm® A / S / E

Beschermingslak of 
gekleurde laklaag

• • •

Galfan-veredeling •

Profielmateriaal Aluminium "Full-hard"-
staal Roestvrij staal

Galfan-veredeling •

Hechtmiddel • • •

Polyurethaan 
(C.F.K.-vrij)

• • •

Innovatieve profieltechniek 
in drie materiaalvarianten

Decotherm® A  //NIEUW
Het intelligente, lichte profiel uit aluminium wikkelt 
bijzonder zacht en zonder wrijving op, naar 
keuze koudgewalst of met gekleurde laklaag, 
aanbevolen voor deuren tot 4 x 4 m.

Decotherm® S
Het speciale "full-hard" staal maakt de profielen 
bijzonder bestendig tegen beschadigingen bij 
transport, montage en bediening. Naar keuze 
met of zonder gekleurde laklaag. 
Leverbaar tot 8 x 9 m (B x H).

Decotherm® E  //NIEUW
De nieuwe profielen uit roestvrij staal, voordelig, 
wanneer bijzonder hoge corrosiebestendigheid 
of een stijlvol metalen aspect vereist is. Het met 
beschermingslak afgewerkte, koudgewalste 
pantser is ook na lange tijd een echte blikvanger. 
Leverbaar tot 5 x 4,5 m (B x H).

Decotherm® A Decotherm® S Decotherm® E

Beschermingslak of gekleurde laklaag 

Galfan-veredeling (Decotherm® S)

Profielmateriaal

Galfan-veredeling (Decotherm® S)

Hechtmiddel 

Polyurethaan (C.F.K.-vrij)
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* = gedeeltelijk optionele stormhaken noodzakelijk

• = optioneel leverbaar
- = niet leverbaar

Profi eltype Decotherm® A Decotherm® S Decotherm® E

Materiaal Aluminium Staal Roestvrij staal

Uitvoeringen 
zonder kleurlaag

Koudgewalst 
met doorzichtige 
beschermingslak

Verzinkt met 
doorzichtige 
beschermingslak

Koudgewalst 
met doorzichtige 
beschermingslak

Uitvoeringen 
met kleurlaag

Buiten en binnen met 
dezelfde kleurlaag 
naar keuze

Buiten en binnen met 
dezelfde kleurlaag 
naar keuze

-

Standaardkleuren RAL 9002
RAL 9006

RAL 9002
RAL 9006

-

Voorkeurkleuren - • -

Bijzondere kleuren • • -

Profi elhoogte 109 mm 109 mm 109 mm

Pantsergewicht ca. 4,2 kg /m² ca. 10 kg /m² ca. 10,5 kg /m²

Windlastklasse 2 
tot deurbreedte*

4000 mm 8000 mm (classic)
5000 mm (basic)

5000 mm

Warmtedoorlaat 
EN 12428 
(enkel profi el)

5,4 W/(m²K) 3,8 W/(m²K) 3,3 W/(m²K)

Deurtype Roldeur basic
Roldeur classic

Roldeur basic
Roldeur classic

Roldeur classic

Beglazing - • -

Ventilatie-elementen - • -

Bescherming van het oppervlak
Zo blijft de deur er langer goed uitzien
Alle Decotherm® -profielen zijn bedekt 
met een laag beschermende lak. 
Weersomstandigheden kunnen het 
profiel weinig deren.

Bij de kleurlagen verbeteren ingebedde 
polyamidedeeltjes de glij-eigenschappen 
van de profielen. Zo reduceren ze wrijving en 
lawaai op doeltreffende wijze.

Meer over de 
voorkeur- en 
bijzondere kleuren 
op blz. 22-23.

Technische gegevens
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HR 116  A / S 

HR 116 A
Twee uitvoeringen in aluminium
1. Aluminium stucco-dessin (zonder kleurlaag)
Deze uitvoering maakt het roldeurpantser minder gevoelig 
voor weersomstandigheden. Ook kleine krassen vallen niet op.

2. Aluminium met kunststofcoating
Deze hoogwaardige kleurlaag aan weerszijden biedt 
een jarenlange bescherming en wordt aan beide zijden 
nog versterkt door de bijkomende beschermingslak met 
polyamidedeeltjes. Dat vermindert ook de wrijving en 
het lawaai. Belangrijk voor ondergrondse garages met 
geluidsisolatie.

HR 116 S
De robuuste stalen uitvoering
De zware uitvoering uit verzinkte staalplaat verleent de roldeur 
robuustheid en hoge stabiliteit. Daarom is het profiel HR 116 S 
bijzonder aanbevolen voor het veeleisend dagelijks gebruik.

Sterk in grote openingen
Dubbelwandig warmte-isolerend

Meer over de 
voorkeur- en 
bijzondere kleuren 
op blz. 22-23.
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Profi eltype HR 116 A HR 116 S

Materiaal Aluminium Staal

Uitvoeringen 
zonder kleurlaag

Stucco-dessin zonder 
beschermingslak

Verzinkt zonder 
beschermingslak

Uitvoeringen 
met kleurlaag

Buiten en binnen met 
dezelfde kleurlaag 
naar keuze

-

Standaardkleuren RAL 9002
RAL 9006

-

Voorkeurkleuren • -

Bijzondere kleuren • -

Profi elhoogte 119 mm 119 mm

Pantsergewicht ca. 10 kg/m² ca. 19 kg/m²

Windlastklasse 2 
tot deurbreedte*

10000 mm 10000 mm

Warmtedoorlaat 
EN 12428 
(enkel profi el)

5,3 W/(m²K) 4,5 W/(m²K)

Deurtype Roldeur classic Roldeur classic

Beglazing • •

Ventilatie-elementen • •

Profiel-binnenzijde
Ook bij de kleurlaag naar keuze heeft de binnenzijde 
identiek dezelfde kleur als de buitenzijde.

* = gedeeltelijk optionele stormhaken noodzakelijk

• = optioneel leverbaar
- = niet leverbaar

C.F.K.-vrij

Technische gegevens

15
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HR 120 A / S 

HR 120 A
Twee uitvoeringen in aluminium
1. Koudgewalst aluminium
De standaard uitvoering voor koelhallen.

2. Aluminium met kunststofcoating
Een hoogwaardige kleurlaag op de profielbuitenzijde als 
jarenlange weerbescherming waardoor het veeleisende aspect 
ook na jaren behouden blijft. De extra beschermingslak met 
polyamide-deeltjes vermindert de slijtage en reduceert het 
lawaai. 

HR 120 S
De robuuste stalen uitvoering
Als het voornamelijk op stevigheid aankomt, wordt deze 
zware stalen deur uit verzinkt materiaal gebruikt.

De klassieke koelhaldeur 
voor het harde dagelijkse gebruik

Meer over de 
voorkeur- en 
bijzondere kleuren 
op blz. 22-23.
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* = gedeeltelijk optionele stormhaken noodzakelijk
** = ventilatieprofi elen HR 120 aero

• = optioneel leverbaar
- = niet leverbaar

Profi eltype HR 120 A HR 120 S

Materiaal Aluminium Staal

Uitvoeringen 
zonder kleurlaag

Koudgewalst zonder 
beschermingslak

Verzinkt zonder 
beschermingslak

Uitvoeringen 
met kleurlaag

Buiten:
Kleurlaag naar keuze
Binnen:
Beschermingslak
basaltgrijs (vergelijkbaar 
met RAL 7012)

-

Standaardkleuren RAL 9002
RAL 9006

-

Voorkeurkleuren • -

Bijzondere kleuren • -

Profi elhoogte 119 mm 119 mm

Pantsergewicht ca. 6 kg/m² ca. 15 kg/m²

Windlastklasse 2 
tot deurbreedte*

7000 mm (classic)
4500 mm (basic)

9000 mm

Warmtedoorlaat EN 
12428 (enkel profi el)

- -

Deurtype Roldeur basic
Roldeur classic
Handbediende roldeur

Roldeur classic

Beglazing • •

Ventilatie-elementen •** •**

Profielbinnenzijde
Bij uitvoering in kleur is de binnenzijde basaltgrijs (RAL 7012).

Technische gegevens

17
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HR 120 aero® 

Het alternatief voor ondergrondse garages en passages
Deze massieve, enkelwandige afsluiting uit gewelfde profielen 
met zeefperforatie (perforatiediameter ca. 3,2 mm) biedt goede 
ventilatie-eigenschappen en een betere afscherming. De fijne 
perforatie houdt bladeren, papier en ander zwerfvuil tegen en 
verhindert dat er afval wordt doorgegooid.

Hoge veiligheid
Door de vorm van de deurprofielen kunnen kinderen niet op de 
deur omhoogklimmen of er gaan aanhangen. Zo wordt niet 
alleen een niet te onderschatten letselrisico efficiënt vermeden, 
maar wordt de deur ook beschermd tegen beschadiging.

Weerbestendige aluminium profielen

1. Koudgewalst aluminium
De standaard uitvoering voor eenvoudige toepassingen.

2. Aluminium met kunststofcoating
Een hoogwaardige buitencoating voor jarenlange 
weerbestendigheid. De extra beschermingslak met 
polyamide-deeltjes vermindert de slijtage en reduceert 
het lawaai.

Het profiel voor licht, lucht en veiligheid
Het alternatief voor het rolhek

Meer over de 
voorkeur- en 
bijzondere kleuren 
op blz. 22-23.
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- = niet leverbaar

Profi eltype HR 120 aero®

Materiaal Aluminium

Uitvoeringen 
zonder kleurlaag

Koudgewalst zonder 
beschermingslak

Uitvoeringen 
met kleurlaag

Buiten:
Kleurlaag naar keuze
Binnen:
Beschermingslak basaltgrijs
(vergelijkbaar met RAL 7012)

Standaardkleuren RAL 9002
RAL 9006

Voorkeurkleuren -

Bijzondere kleuren -

Profi elhoogte 119 mm

Pantsergewicht ca. 5,5 kg/m²

Windlastklasse 2 tot 
deurbreedte

4250 mm (classic)
4500 mm (basic)

Warmtedoorlaat 
EN 12428 
(enkel profi el)

-

Deurtype Roldeur basic
Roldeur classic
Handbediende roldeur

Beglazing -

Ventilatie-elementen -

Profielbinnenzijde
Bij uitvoering in kleur is de binnenzijde basaltgrijs (RAL 7012).

Technische gegevens
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HG-A /-V /-S /-E /-L

HG-A, aluminium standaard
Voor kleine openingen of weinig bewegingen per dag, 
bijvoorbeeld nachtafsluitingen. Voor minder frequent 
gebruik, bijvoorbeeld in winkelpassages. Roosters 
en honingraatverbinding standaard in koudgewalst 
aluminium. Op aanvraag met hoogwaardige 
poedercoating in de  voorkeurkleur grijswit (vergelijkbaar 
met RAL 9002), in RAL- of NCS-kleuren of conform 
DIN 17611 naturel (E6/EV1).

HG-V, aluminium versterkt (zonder afbeelding)
Voor brede openingen of frequent gebruik zoals in 
ondergrondse parkings of parkeergarages.
Roosters in koudgewalst aluminium met versterkte 
honingraatverbinding uit roestvrij staal V2A naturel. 
Licht en stabiel tegelijk voor brede openingen (zie tabel).

HG-S, staal robuust en voordelig
De voordelige uitvoering voor grote breedtes en frequent 
gebruik. Roosters en honingraatverbinding standaard 
uit verzinkt staal. Op verzoek met hoogwaardige 
poedercoating in voorkeurkleur grijswit (vergelijkbaar 
met RAL 9002) of in RAL- of NCS-kleuren.

HG-E, roestvrij staal voor hoge eisen
Roosters en honingraatverbinding uit roestvrij staal 
V2A naturel. Bijzonder corrosiebestendig in de 
uitvoering V2A gepolijst.

Rolhek classic HG-A
Aluminium standaard

Rolhek classic HG-S
Verzinkt staal

Rolhek classic HG-E
Roestvrij staal V2A

Het rolhekscherm voor goede 
ventilatie en transparantie
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Bij automatische deurbediening verhindert de meeneem- en 

onderloopbeveiliging letsels en deurbeschadiging. Voor parkeergarages 

en bij heftruckverkeer wordt een doorgangsfotocel in optie aanbevolen.

Rolhek basic HG-L
Aluminium 

HG-L, aluminium licht en compact
De elegante en plaatsbesparende uitvoering, 
bijzonder geschikt voor toepassing in winkelpassages. 
Pantser en mazenverbindingen uit aluminium met 
dwarsprofiel als extra inbraakbeveiliging. Op aanvraag 
in een RAL- of NCS-kleur naar keuze of naturelkleurig 
geanodiseerd (E6/EV1) volgens DIN 17611.   

Pantsertype HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

Maatbereik
Breedte tot
Hoogte tot

8000 mm
8000 mm

11750 mm
8000 mm

11750 mm
8000 mm

11750 mm
8000 mm

9000 mm
5500 mm

Gewicht 
rolhekpantser

ca. 7 kg/m² ca. 8 kg/m² ca.14 kg/m² ca.14 kg/m² ca. 6,5 kg/m²

Deurtype Rolhek 
classic

Rolhek 
classic

Rolhek 
classic

Rolhek 
classic

Rolhek 
basic

Technische gegevens
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RAL 9002
RAL 9006

RAL 3000
RAL 5009
RAL 5010
RAL 6002
RAL 7032*
RAL 8028
RAL 9007

Kleurrijke deuren plaatsen een sterk accent en 
onderstrepen uw Corporate Design

Koudgewalste uitvoering:
Bij roldeuren het rolpantser zonder vloerprofiel, 
bij rolhekken het volledige pantser met vloerprofiel.

De kleuren uit de illustraties zijn om druktechnische redenen 
niet bindend.

In de moderne industriegebouwen en hallen worden kleurrijke 
deuren steeds meer als design-elementen gebruikt.
Ze bepalen voor een groot stuk - alleen al door de grootte 
van de roldeuren - het uitzicht van de gevel.
Daarom biedt Hörmann u roldeuren en rolhekken in meer 
dan 1000 kleuren uit het RAL- en NCS-gamma.

7 RAL-voorkeurkleuren.
Profiteer van het prijsvoordeel!
*Niet voor Decotherm®

Meer dan 1000 kleuren 
mogelijk.

 Standaardkleuren

 Voorkeurkleuren Speciale kleuren
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Ook in uw huiskleur
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Stormhaken met scharnier
Door de scharniertechniek van 
de stormhaken kan de roldeur 
hogere windlasten opvangen.

De geleidingsrails
Een ontwikkeling van Hörmann: 
Zeer stabiel, uit 2 mm dik, 
verzinkt staal. 
Met borstelafdichting voor een 
geruisarme werking en optimale 
afdichting. Op aanvraag ook met 
glijprofielen in de signaalkleur 
oranje.

Klauwentechniek voor 
variabele opvulling 
Alleen bij Hörmann!
Variabele indeling van 30 mm, 
montage- en servicevriendelijke 
schroefverbindingen met 
goede afdichting.
Een optisch en thermisch 
keurige oplossing.

Lasbare klauwconsoles voor 
staalbouwconstructies
De klauwconsole wordt direct 
aan de staalconstructie gelast.
Bij hallen met staalbouw-
constructie vormen de lasbare 
klauwconsoles de ideale 
aanvulling op de klauwen-
techniek.

Buigvast vloerprofiel
Het stabiele aluminium profiel 
versterkt het roldeurpantser.
Een weerbestendige, elastische 
EPDM-vloerafdichting voorkomt 
indringing van vuil en regen, 
compenseert lichte 
bodemoneffenheden en 
vangt het roldeurpantser in 
de eindpositie zachter op.

De betrouwbare deurtechniek voor 
optimale werking en afdichting

Roldeur/Rolhek classic 
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In de hoogte regelbare consoles
Een volledig verzinkte stalen constructie 
met montageplaat, in de hoogte regelbaar 
en bij de montage gemakkelijk aan de 
inbouwsituatie aan te passen.

Het ZAK®-systeem van Hörmann 
Het ZAK®-systeem is een Hörmann-
aanloopconsole voor alle classic roldeuren 
met asaandrijving. Voor details over het 
ZAK®-systeem, zie volgende bladzijde.

Robuust en 

betrouwbaar
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 Met ZAK®-systeem van Hörmann 
 De ZAK®-aanloopconsole aan elke kant van  
 de oprolas haalt het pantser 
• bij het openen van de latei weg 
• en brengt het bij de sluiting    
 naar de latei terug. 

 Het roldeurpantser loopt steeds   
 loodrecht in de geleidingsrails,   
 zonder krom te trekken.

 Zonder aanloopsysteem
 De oprolas verandert niet 
 van positie. Dat betekent   
 kromtrekking en veroorzaakt:
• meer slijtage en wrijving
• meer lawaai
• duidelijk meer lateiruimte

Met aanloopsysteem zonder 
preciese geleiding
Bij het openen en sluiten van de deur 
slingert de oprolas zonder geleiding. 
Daarbij kan het tot een botsing met 
de latei komen.

Cirkelsegmentvormige voeg door 
kromtrekking zelfs zonder windlast.

Geringe kromtrekking, kleine recht-
hoekige voeg rond de latei: 
iets betere afdichting.

Zonder kromtrekking geen voeg rond 
de latei: goede afdichting.

Deuren sluiten beter 
en worden ontzien

Het ZAK®-systeem

Met windlast grote cirkelsegment-
vormige voeg en slechte afdichting.

Bij windlast wijkt de oprolas uit: 
slechte afdichting.

De oprolas neemt de windlast mee op. 
Daardoor sluit de deur beter aan.

Alleen bij Hörmann
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 ZAK®-systeem
 Het ZAK®-systeem verschuift het opgerolde pantser 
 op de consoles en leidt dit nauwkeurig en altijd 
 verticaal in de geleidingsrails.

 De voordelen van het ZAK®-systeem
• De opening tussen het roldeurpantser en de latei   
 wordt gesloten, de roldeur sluit beter aan.
• Minder slijtage en wrijving van het roldeurpantser,   
 de roldeur blijft langer mooi.
• Aanzienlijk minder geluid tijdens de bediening.

 ZAK®-systeem voor asaandrijvingen
 Standaard bij rolhekken
• Standaard bij rolhekken classic
• Speciale uitrusting voor roldeuren classic
• 80 mm minder lateihoogte nodig

 ZAK® XL-systeem voor grote deuren 
 met kettingaandrijving (zie afbeelding)
• Het ZAK®-XL-systeem vervangt de aandrukrol    
 en verkleint de lateihoogte met 80 mm. 
• Bijzondere uitrustingen voor roldeur en rolhek classic

 Uniek hijstoestel - Gepatenteerd en alleen bij Hörmann
 Zonder kraan of heftruck kunnen Hörmann-roldeuren en rolhekken 
 ook door kleine montageteams snel en veilig worden gemonteerd.   
 Dankzij de geïntegreerde voedingsbron hangt men niet af van het 
 elektriciteitsnet op de bouwplaats. Met de montage van de 
 deur kan al in de ruwbouwfase worden begonnen, omdat ook de   
 hoedanigheid van de vloer onbelangrijk is. Zo kunnen montage-  
 afspraken beter worden gepland.
 Gebruikskenmerken:
• Asaandrijving en standaardconsoles
• Deurgewicht max. 600 kg
• Deurhoogte max. 5000 mm

 Montagevriendelijk en veilig verpakt
 Roldeurpantsers en rolhekken zijn montagevriendelijk op de oprolas  
 voorgemonteerd. Alle componenten zijn op speciale pallets verpakt.

ZAK® XL voor grote deuren 
met kettingaandrijving

Roldeuren en rolhekken 
snel en veilig gemonteerd
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Console
Uit verzinkte staalplaat, 
reduceert de zijdelingse ruimte 
aan lager- en aandrijvingszijde.

Het riemsysteem
Uit speciaal vezelweefsel, 
verbindt het deurpantser met 
de verzinkte, achtkantige 
oprolas en spaart deurprofielen 
waar ze niet nodig zijn.
Dat is innoverende 
roldeurtechniek!

Stalen geleidingsrails
De robuuste constructie uit 
verzinkt staal wordt direct op de 
bouwconstructie gemonteerd.
Dat bespaart plaats en 
montagetijd!

Console
Uit verzinkte staalplaat, reduceert 
de zijdelingse ruimte aan 
lager- en aandrijvingszijde.

Aluminium geleidingsrail 
FS 70
Een elegante constructie 
uit naturelkleurig aluminium 
met zwart glijprofiel. Door de 
geringe opbouwhoogte van 
40 mm past ze goed bij het 
omgevingsdesign.

Roldeur basic Ideaal als logistieke deur Rolhek basic Ideaal als winkelafsluiting 
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Plaatsbesparend

Eenvoudige en snelle montage

Overtuigend in prijs
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Gemakkelijk te bedienen
Deze is aan te bevelen voor eenvoudig 
uitgeruste hallen zonder stroomaansluiting 
en met weinig doorgangsfrequentie, 
zoals in kleine wisselstukkenmagazijnen, 
werktuigplaatsen in landbouwbedrijven, 
of in kleinere koelhallen. Vanaf 1800 
mm deurhoogte worden handbediende 
roldeuren standaard geleverd met een 
handtakel als bedieningshulp.

Inbraakwerende vergrendeling
De handbediende roldeur HR 120 
heeft standaard een vergrendeling met 
grendelstang en dubbel slot (inclusief 
2 sleutels). De deur kan naar keuze ofwel 
van binnen of van buiten ofwel enkel van 
binnen worden bediend.

Spiraalveren 
Voor de gemakkelijke bediening van 
de deur compenseren spiraalveren het 
pantsergewicht.

Aanslagveren
In de bovenste eindpositie vangen 
aanslagveren het pantser zachter op en 
ontzien zo de roldeur.

De voordelige afsluiting 
voor kleine openingen

Handbediende 
roldeur
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Van buiten afsluitbaar bodemprofiel
Met profielhalfcilinder, van binnen zonder 
sleutel afsluitbaar. Bediening buiten 
via compacte handgreep, binnen via 
kruishandgreep. Voor alle deurbreedten.

Van binnen afsluitbaar bodemprofiel
Met profielhalfcilinder, bediening d.m.v. een 
sleutel. Voor deurbreedte tot 4000 mm.

Van binnen afsluitbaar bodemprofiel
Met miniatuurslot, bediening via draaibare 
handgreep. Voor deurbreedte tot 4000 mm. 

Elektromagnetische vergrendeling
Bediening via standaard sleutelschakelaar. 
Automatische vergrendeling in positie 
“deur dicht”, aansluiting aan een centrale 
besturing mogelijk.

Schuifgrendel
Naar keuze rechts of links aan de geleidingsrail 
gemonteerd. De vergrendeling kan met een 
hangslot worden beveiligd. Niet voor roldeuren 
met buitenoprolling. 

Het optillen is zinloos! Verhoog de bescherming van uw bedrijfsgebouw door een 

inbraakwerende vergrendeling. Alle uitvoeringen vergrendelen het bodemprofiel met 

de geleidingsrails. Een signaal aan de besturing verhindert het bedienen van de deurinstallatie.
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Veilige oprolas
De afmetingen van de 
oprolas voldoen aan de norm 
(doorbuiging kleiner dan een 
500ste van de steunbreedte). 
De vastgezette binnenste 
metaalschijf verhindert 
vermoeidheidsbreuken aan de 
lasnaad of het vastklinken van 
de buitenste metaalschijf.

Bevestigingsmateriaal
Voor een veilige verbinding met 
de bouwconstructie in functie 
van de belasting en voor de 
betreffende bouwconstructie 
toegelaten. Bij buitenroldeuren 
levert Hörmann de console-
bevestiging, zoals voor-
geschreven, in roestvrij 
staal V2A.

Geïntegreerde 
afrolbeveiliging in 
asaandrijvingen
Deze garandeert een bijzonder 
goede afremming, grote 
vermogenreserves en verhindert 
op betrouwbare wijze dat het 
roldeurpantser naar beneden 
valt.

Afzonderlijke 
valbeveiliging bij ketting- 
of kokeraandrijvingen
Ze is krachtig zoals de 
geïntegreerde afrolbeveiliging 
en wordt reeds geactiveerd 
bij een kleine overschrijding 
van het maximum toerental.

Afstandshulzen
Vaste afstandshulzen op de 
astappen fixeren de oprolas 
axiaal bij de roldeur classic. 
Zo kan ze niet uit de lagers 
glijden.

Bij Hörmann roldeuren en rolhekken 
is de veiligheid gecertificeerd

Afrolbeveiliging
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Voorlopende fotocel VLR
Met de nieuwe VLR worden 
hindernissen reeds vóór de 
directe aanraking snel en 
veilig herkend. Versleten 
vloerafdichtingen of 
onregelmatige hindernissen 
hebben geen invloed op hun 
werking. Het in de uiteinden van 
het vloerprofiel ingebouwde 
systeem wordt volledig omsloten 
door de geleidingsrails. Zo 
is het bijna onzichtbaar en 
wordt het beschermd tegen 
beschadigingen.

Beveiligingsuitrusting
Sluitkantbeveiliging, intrek-
beveiliging en fotocelbeveiliging 
werken zelftestend voor en 
tijdens de deurloop. Bij storing in 
zelfs maar één eenheid schakelt 
de deurbesturing automatisch 
over op dodemansbesturing.

Ook roldeuren moeten aan de veiligheidsbepalingen van de 
Europese norm 13241-1 voldoen. Vraag aan andere fabrikanten 
naar het toelatingscertificaat.

Greepbeveiliging TES
Een bekleding uit zeer stevig 
speciaal weefsel verhindert 
het klemmen van de vingers 
op gevaarlijke plaatsen aan de 
oprolling.

Geleidingsrails
Kunststof lijsten bieden 
bescherming tegen snijwonden 
aan de kanten van de 
geleidingsrails. 
In standaarduitvoering met 
zwarte kunststof lijsten, 
optioneel ook in de signaalkleur 
oranje.

Hörmann roldeuren en rolhekken zijn veilig in elke fase van 
de opening en sluiting. Zowel handbediend als met elektrische 
aandrijving. Bij deuren met impulsbesturing garanderen 
bewakingssystemen met geïntegreerde zelftest de veilige 
beheersing van de dynamische sluitkrachten.
Roldeur en aandrijving zijn bij Hörmann 100 % op elkaar 
afgestemd en voor uw veiligheid TÜV-getest.
Vergelijking loont de moeite!

Bij Hörmann nu reeds getest en gecertifi ceerd:

Veiligheid volgens voorschrift
Let bij elektrisch bediende 
deuren op de jaarlijkse 
controleplicht.

Klembeveiliging Greepbeveiliging Onderloopbeveiliging

Veiligheidskenmerken volgens 
de Europese norm 13241-1

Afrolbeveiliging

Greepbeveiliging

Jaarlijkse
controle
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Warmte-isolatie
De combinatie van geminimaliseerde koudebruggen 
en een PU-hardschuimvulling met fijne poriën zorgt bij 
alle dubbelwandige deurprofielen voor een goede 
warmte-isolatie.

Doordachte constructies met overtuigende 
prestatie-eigenschappen

Geluiddemping
Door het pantser en de afdichtingstechniek rondom de 
volledige deur wordt geluidshinder van buiten en binnen 
sterk gereduceerd. 

Windlast
Aan het roldeurtype aangepaste stormhaken en 
eindstukken, buigvaste vloerprofi elen en het 
WPS®-systeem (in optie) zorgen voor een hoge 
stabiliteit.

Decotherm® WPS®

WindlastWarmte-isolatie / Geluiddemping



35

Latei-afdichting

Afdichting
Alle dubbelwandige roldeuren classic zijn rondom 
afgedicht: 
• Aan de vloer door een vorstvrije    
 gummidichting met twee kamers
• Aan de latei door een speciale afdichting 
• In de geleidingsrails door borsteldichtingen

Borsteldichting

Door permanente nieuwe ontwikkelingen is de 
Hörmann roldeurconstructie haar tijd ver vooruit. 
De prestatie-eigenschappen volgens de Europese norm 
zijn met overtuigende waarden in deze ontwikkelingen 
opgenomen. De vergelijking loont de moeite!

Bij Hörmann nu reeds getest en gecertifi ceerd:

Afdichting

Prestatie-eigenschappen volgens 
de Europese norm 13241-1

Afdichting

Geluiddemping

Windlast

Warmte-isolatie
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Het buitenaanzicht is harmonieus onderverdeeld in segmenten 
van dezelfde grootte. Wanneer slechts één deel van de opening 
gebruikt wordt, kan elke roldeur ook afzonderlijk bediend worden. 
SSG-systemen kunnen met alle profiel- en hekpantsers 
gecombineerd worden.

SSG-systeem
Met het SSG-systeem kunnen maximaal drie roldeuren of 
rolhekken in een opening gekoppeld worden. Na het openen van 
de deuren worden de middenstijlen manueel ontgrendeld en 
eenvoudig in zijdelingse bergingspositie geschoven. Zo kunnen 
openingen tot 30 m breedte en 6 m hoogte verwezenlijkt worden.

Oplossingen voor zeer grote openingen tot 30 m
SSG-systeem
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De praktische 
tweede opening

Bij sterke windbelasting 
WPS®

Zijdeel met zijdeur
Een vast zijdeel met zijdeur is zinvol als voor personen geen 
aparte doorgang voorzien is.

Een draaibaar zijdeel met zijdeur verbindt twee voordelige 
functies met elkaar: 
1. Maximaal gebruik van de dagopening
2. Bij personenverkeer moet de deur niet eerst worden geopend

WPS® 
De WPS® verhoogt de weerstand van deurinstallaties tegen 
windbelasting. Een telescopische steun uit aluminium versterkt 
de gesloten deur. Bij het openen zwenkt deze steun automatisch 
achter de latei, bij het sluiten wordt hij in de vloer vergrendeld. 
Zo is windlastklasse 2 en hoger ook voor grote deurinstallaties 
geen probleem.
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Voor speciale oplossingen 
is de specialist nodig

Bovenpanelen en vast paneel
Bovenpanelen compenseren de latei en 
de openingsbreedte. Dat kan bij renovaties 
van belang zijn. 

Wanneer in het bereik van de 
personentoegang om bouwkundige 
redenen enkel een roldeur mogelijk is, 
wordt een onderste vast paneel met 
loopdeur toegepast.

Buitenroldeuren
Buitenroldeuren worden gemonteerd als er 
geen ruimte is voor de binnenste aanslag. 
Bij hallen met bescherming tegen 
explosiegevaar bespaart u zo, in vergelijking 
met een aandrijving binnen, dure veiligheids-
maatregelen.

Als een overdekking ontbreekt, biedt 
Hörmann een pantserbekleding uit verzinkte 
stalen of roestvrijstalen platen naar keuze.

Schuin vloerprofiel
Bij afhellende terreinen kunnen de roldeuren 
en rolhekken van Hörmann probleemloos 
gebruikt worden. Dan zorgt een schuin 
afsluitprofiel voor de nodige nivellering. 
Zelfs bij trappen is een aanpassing mogelijk.
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Oplossingen voor bijzondere inbouwsituaties en toepassingen zijn bij Hörmann 

door de hoge specialisatiegraad al lang de dagelijkse norm. Zelfs op de meest 

ongewone vragen heeft Hörmann het juiste antwoord.

Deurcombinaties
Roldeuren gecombineerd met flexibele 
snelloopdeuren zijn steeds een goede 
investering. Overdag wordt door de 
hoge openings- en sluitsnelheid van 
de snelloopdeur energie bespaard, de 
materiaalstroom geoptimaliseerd en de tocht 
geminimaliseerd. ‘s Nachts dient de roldeur 
als inbraakwerende afsluiting.

Speciale oplossingen
11 alu-roldeuren met voorzetrolhekken 
maken een bijna 80 meter grote opening 
vrij om de gehele grasmat van de nieuwe 
Arena “Aufschalke” uit te schuiven voor 
een opfrisbeurt of voor de organisatie van 
evenementen. 

Dit is een unieke toepassing die de 
knowhow en de competentie van de 
specialist bewijst.

ATEX-certificaat
Hörmann roldeuren en aandrijvingen zijn in 
ATEX-gecertificeerde uitvoering leverbaar 
en kunnen dus ook in explosiegevaarlijke 
zones worden ingezet.
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60%

Precies op elkaar afgestemd: 
deur, aandrijving en besturing

Alleen maar voordelen door het 
perfecte concept
Hörmann roldeuren en rolhekken zijn een 
op de praktijk georiënteerd, economisch 
concept. Ze zijn afgestemd op de diverse 
bedrijfstoepassingen en op een duurzame 
en betrouwbare functie.

Bij alle deuren met as- of kettingaandrijving zijn 
de motor en de besturing montagevriendelijke, 
afzonderlijke componenten, voorzien van 
stekkers.

Voor het reduceren van wachttijden en 
warmteverlies tijdens de openingsfasen staan 
asaandrijvingen in snelloopuitvoering ter 
beschikking. Met 24 t/min aan de wikkelas 
verkorten zij de openingstijd met 60 % in 
vergelijking met de standaard aandrijvingen.

Trekschakelaar Paddestoelvormige 
drukknop

Inductielus Radarbewegingsmelder, 
infrarood-bewegings- en 
aanwezigheidsmelder

Radiogestuurde 
afstandsbedieningen

Signaallampen, zwaai-
lichten, knipperlichten

Kettingaandrijving
De krachtige aandrijving voor grote roldeuren. 
Uitgerust met aansluitingen voor stroom- 
en stuurleidingen. Standaard met aparte 
afrolbeveiliging (zie blz. 32).

Asaandrijving
De ideale aandrijving voor kleinere tot 
middelgrote roldeuren en rolhekken. 
Uitgerust met geïntegreerde 
afrolbeveiliging. 
Ons advies: combineer bij de roldeur 
classic de asaandrijving met het 
voordelige Hörmann 
ZAK®-systeem (zie blz. 25).

Kokeraandrijving
De oplossing voor kleine deuren met bijzonder 
weinig zijdelingse inbouwruimte en een gering 
aantal deurbedieningen per dag. Standaard 
met afzonderlijke valbeveiliging (zie blz. 32).

Bedienings- en besturingsmogelijkheden

snellere deuropening
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 Dodemansbesturing 420R   
 (400/230 V)
•  Besturing afzonderlijk van de 

aandrijving monteerbaar.
•  Besturing en 

deurbladcomponenten in 
beveiligingsklasse IP 65 
(straalwaterbeveiligd). 

 Een aansluiting met CEE-stekker  
 voldoet aan de beveiligingsklasse  
 IP 44.

 Impulsbesturing 445R
  (400/230 V)
•  Besturing afzonderlijk van de 

aandrijving monteerbaar.
•  Besturing en 

deurbladcomponenten in 
beveiligingsklasse IP 65 
(straalwaterbeveiligd). 

 Een aansluiting met CEE-stekker  
 voldoet aan de beveiligingsklasse  
 IP 44.
•   Menu-selectie van buiten 

zonder afname van het deksel 
door geïntegreerd, 2-voudig 
7-segment-display.

•  Geen regelwerken aan de motor, 
maar eenvoudig vanuit de 
besturingskast via   
digitale eindschakelaars.

•  Service-menu met onderhouds-, 
cycli- en bedrijfsurenteller en 
foutenanalyse.

•   Verzamelde storingsmelding met 
individueel display (akoestisch, 
optisch of via gsm) ten laste van 
de klant.

•  Functierem door miniatuurslot 
(mogelijkheid tot het uitrusten 

 met profi elhalfcilinder).
•  Ombouw mogelijk naar besturing 

460 R in plaats van volledige 
vervanging.

 Comfortbesturing 460R 
 (400/230 V)
•  Besturing afzonderlijk van de 

aandrijving monteerbaar.
•  Extra toets voor tweede 

openingshoogte op het deksel van 
de besturingskast en geïntegreerde 
aansluitklemmen voor andere 
bedieningselementen.

•  Besturing en deurbladcomponenten 
in beveiligingsklasse IP 65 
(straalwaterbeveiligd). 

 Een aansluiting met CEE-stekker  
 voldoet aan de beveiligingsklasse 
 IP 44.
•  Menu-selectie van buiten zonder 

afname van het deksel door 
geïntegreerd, 2-voudig 

 7-segment-display.
• Geen regelwerken aan de 
 motor, maar eenvoudig vanuit 
 de besturingskast via   
 digitale eindschakelaars.
• Service-menu met onderhouds-,  
 cycli- en bedrijfsurenteller en   
 foutenanalyse.
•  Verzamelde storingsmelding met 

individueel display (akoestisch, 
optisch of via gsm) ten laste van 

 de klant.
• Functierem door miniatuurslot   
 (mogelijkheid tot het uitrusten met  
 profi elhalfcilinder).

 Basisbesturing 
 435R (400/230 V)
•  Besturing afzonderlijk van de 

aandrijving monteerbaar.
•  Besturing en 

deurbladcomponenten in 
beveiligingsklasse IP 65 
(straalwaterbeveiligd). 

 Een aansluiting met CEE-stekker  
 voldoet aan de beveiligingsklasse  
 IP 44.
•  Geen regelwerken aan de motor, 

maar eenvoudig vanuit de 
 besturingskast door   
 elektronische positie-instelling. 
•  Met sluitkantbeveiliging:
 "Open/dicht" met impuls
•  Zonder sluitkantbeveiliging:
 "Open" met impuls,
 "sluiten" met dodemans-
 besturing 
•  Status- en foutmelding via LED 

Standzuil
Voor montage van 
max. 2 besturingen 
met extra behuizing.
Kleur: RAL 9006 
(blank aluminiumkleurig).
Afmetingen: 200 x 60 
mm, hoogte 1660 mm

Hoofdschakelaar
Voor alle besturingen.

Profi elhalfcilinder
In optie voor de besturingen 
420R, 445R en 460R.

Besturingen voor industriedeuren

 // vanaf de zomer 2008

Besturingen
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1-kanaal
ontvanger HEI 1
in afzonderlijke behuizing met 7,0 m 
aansluitkabel, 3-aderig
Functie:   impuls
Frequentie:  868,3 MHz-
Beveiligingsklasse:  IP 65

 1-kanaal
relaisontvanger HER 1
Met potentiaalvrije relaisuitgang in afzonderlijke behuizing zonder 
aansluitkabel.
Functies:  impuls, 3 min. licht, aan/uit
Frequentie:  868,3 MHz
Beveiligingsklasse:  IP 65
Bedrijfsspanning:  24 V DC/230 V AC
Contactbelastbaarheid:  24 V DC: 2,5 A/ 50 W 
 230 V AC: 2,5 A/500 W

2-kanalen
ontvanger HEI 2
in afzonderlijke behuizing met 7,0 m 
aansluitkabel, 4-aderig
Functie: impuls of open/dicht   
(per kanaal)
Frequentie: 868,3 MHz
Beveiligingsklasse: IP 65

4-kanalen
relaisontvanger HER 4
zoals HER 1 maar met 
4 potentiaalvrije contacten. 
Hierdoor kunnen 4 functies 
bestuurd worden.

2-kanalen
relaisontvanger HER 2
Zoals HER 1,  maar met 2 potentiaalvrije contacten. Hierdoor kunnen twee 
functies bestuurd worden. Afzonderlijke antenne voor buitentoepassing in 
sabotagebeveiligde alu-behuizing met 7,0 m aansluitkabel, 3-aderig, 
analyse-eenheid voor binnentoepassing. 

4-toetsen-
handzender 
HS 4

4-toetsen-mini-
handzender 
HSM 4

2-toetsen-
microhand-
zender HSE 2
incl. sleutelring

4-toetsen-
veiligheids-
handzender 
HSS 4
incl. hand-
zenderhouder 
Extra functie:
Copieerbeveiliging 
voor handzender-
codering.

16-toetsen-
handzender HS 16
voor 16 functies
Etui verkrijgbaar als 
toebehoren.

Handzender 

HS 1 

met  1 toets

Toebehoren

Ontvanger voor de besturingen 445R en 460R

Handzenders voor impulsbesturing
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De afsluitfunctie dient voor de onderbreking van de 
stuurspanning en stelt de bedieningselementen buiten 
werking. Profi elcilinders zijn niet inbegrepen bij de levering 
van de drukknoppen. Verkrijgbaar als toebehoren.

Drukknopschakelaar 
DTNA 30
Voor de gescheiden besturing van 
beide looprichtingen. De stoptoets is 
zelfhoudend en blijft na bediening 
ingedrukt om het gebruik van de deur 
door onbevoegden uit te sluiten. 
De verdere bediening is alleen mogelijk 
door ontgrendeling van de stoptoets met 
een sleutel (standaard 2 sleutels 
inbegrepen).
Afmetingen: 
66 x 145 x 85 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65
Voor besturingen:
420R, 445R, 460R

Drukknopschakelaar 
DTP 02
Openen en sluiten via één 
bedieningstoets, afzonderlijke 
stoptoets en controlelampje voor 
de stuurspanning. 
Afsluitbaar met profielcilinder.
Afmetingen: 
86 x 260 x 85 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 44
Voor besturingen: 
445R, 460R

Drukknopschakelaar DTP 03
Voor de gescheiden besturing van 
beide looprichtingen. Afzonderlijke 
stoptoets en controlelampje voor 
de stuurspanning. 
Afsluitbaar met profielcilinder.
Afmetingen: 
68 x 290 x 74 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 44
Voor besturingen: 
420R, 435R, 445R en 460R

Noodstoptoets DTN 10
Om de deur snel buiten werking 
te stellen
Schakelaar (knop) zelfhoudend
Opbouwmontage
Afmetingen: 
93 x 93 x 95 mm (B x H x T)
Beveiligingsklasse: IP 65
Voor besturingen:
420R, 435R, 445R en 460R

Drukknopschakelaar DT 02
Openen en sluiten via één 
bedieningstoets, afzonderlijke 
stoptoets.
Afmetingen: 
65 x 112 x 68 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65
Voor besturingen: 
435R (alleen met sluitkant-
beveiliging), 445R en 460R

Drukknopschakelaar DT 03
Voor de gescheiden besturing van 
beide looprichtingen, 
met afzonderlijke stoptoets.
Afmetingen: 
66 x 145 x 68 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65
Voor besturingen: 
420R, 435R, 445R en 460R

Drukknopschakelaar DT 04
Voor de gescheiden besturing 
van beide looprichtingen, met 
afzonderlijke stoptoets.
Volledig of gedeeltelijk openen 
van de deur (via afzonderlijke 
schakelaar)
Afmetingen: 
69 x 185 x 91 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65
Voor besturingen: 
460R

Noodstoptoets  DTNG 10
Om de deur snel buiten werking 
te stellen
Handschakelaar zelfhoudend
Opbouwmontage
Afmetingen:
93 x 93 x 95 mm (B x H x T)
Beveiligingsklasse: IP 65
Voor besturingen: 
420R, 435R, 445R en 460R

 Drukknopschakelaars
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Sleutelschakelaar ESA 30
met 2 sleutels
Opbouwtype
Functie impuls of open/dicht 
naar keuze
Afmetingen: 
73 x 73 x 50 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 54

Sleutelschakelaar ESU 30
met 2 sleutels
inbouwtype
Functie impuls of open/dicht 
naar keuze
Afmetingen behuizing: 
60 x 58 mm (d x D)
Afmetingen afdekplaat: 
90 x 100 mm (B x H)
Uitsparing metselwerk: 
65 x 60 mm (d x D)
Beveiligingsklasse: IP 54

Sleutelschakelaar STAP
met 2 sleutels

Opbouwtype

Functie impuls of open/dicht 

naar keuze

Afmetingen:

80 x 110 x 68 mm (B x H x T)

Beveiligingsklasse: IP 54

Sleutelschakelaar STUP
met 2 sleutels
inbouwtype
Functie impuls of open/dicht 
naar keuze
Afmetingen behuizing: 
60 x 58 mm (d x D)
Afmetingen afdekplaat: 
80 x 100 mm (B x H)
Uitsparing metselwerk: 
65 x 65 mm (d x D)
Beveiligingsklasse: IP 54

Trekschakelaar ZT 2 
met koord
Impuls voor opening of sluiting.
Afmetingen: 
60 x 90 x 55 mm (B x H x D)
Lengte trekkoord: 3,2 m
Beveiligingsklasse: IP 65

Galg KA 1 
(zonder afbeelding)
Uitkraging 1680 - 3080 mm
kan worden gebruikt met ZT1

Standzuil STS 1
Met adaptor voor montage van TTR 1, FCT 10 b, CTR 1/CTR 3 of STUP. 
De bedieningselementen dienen afzonderlijk te worden besteld.
De kop en voet van de zuil zijn in RAL 7015 (blauwgrijs).
De koker van de zuil is in RAL 9006 (wit aluminium) poederlak.
Afmetingen: 300 x 1250 mm (d x H). 
Beveiligingsklasse: IP 44

Eénrichtingfotocel EL 51
Eenrichtingsfotocel met 
afzonderlijke zender 
en ontvanger.
De fotocel wordt voor elke 
neerwaartse beweging door 
de besturing getest.
Aansluiting met systeemkabel 
(de lengte wordt bepaald 
naargelang de deurbreedte).
Reikwijdte max. 8,0 m
Afmetingen met 
montageconsole: 
60 x 165 x 43 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65

Reflecterende fotocel RL 50
Fotocel met zender/ontvanger-
module en reflector.
De fotocel wordt voor elke 
neerwaartse beweging door 
de besturing getest.
Aansluiting met systeemkabel 
(lengte 2,0 m).
Reikwijdte ca. 6,0 m
Afmetingen: 
68 x 97 x 33 mm (B x H x D)
Reflector: 85 x 85 mm (B x H)
Beveiligingsklasse: IP 65

Uitvoering met 
ingebouwde sleutel-
schakelaar STUP 
(als toebehoren).

Toebehoren

 Sleutelschakelaars, standzuilen

Fotocellen,  trekschakelaars
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Afmetingen: 
80 x 110 x 17 mm  (B x H x D)
Behuizing van de decoder: 
140 x 130 x 50 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: 
Toetsenbord: IP 65
Behuizing van de decoder: IP 54
Schakelvermogen: 
2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC

Afmetingen: 
80 x 110 x 17 mm (B x H x D)
Behuizing van de decoder:
140 x 130 x 50 mm (B x H x D).
Beveiligingsklasse:
Transponderveld: IP 65
Behuizing van de decoder: IP 54
Schakelvermogen: 2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC

Codeschakelaars CTR 1b, CTR 3b
De codeschakelaars CTR 1b en 
CTR 3b bieden een hoge beveiliging 
tegen onbevoegd openen. U geeft 
gewoon uw cijfercode in en u hebt 
geen sleutel meer nodig. 
Met de comfortversie CTR 3b 
kunt u een tweede deur openen en 
de buitenverlichting inschakelen of 
1 deur met richtingskeuze bedienen.

Vingerscanners FL 12, FL 100
Uw vingerafdruk volstaat om uw 
roldeur of rolhek veilig en comfortabel te 
openen. De vingerscanner is in twee 
versies verkrijgbaar, FL 12 met 12 of 
FL 100 met 100 geheugenplaatsen 
voor vingerafdrukken.

Transponders 
TTR 100, TTR 1000
Het comfortabele type, wanneer 
meerdere personen toegang tot de 
gebouwen hebben. U houdt gewoon 
de transpondersleutel met uw 
persoonlijke code ca. 2 cm voor het 
leestoestel. Zonder te bewegen! 
Dit is vooral in het donker zeer
voordelig. Twee sleutels worden 
standaard meegeleverd. 
Geschikt voor max. 100 
transpondersleutels (TTR 100) 
of 1000 transpondersleutels 
(TTR 1000).

Afmetingen: 80 x 110 x 39 mm
(B x H x D)
Beveiligingsklasse: 
Toetsenbord: IP 65

Draadloze codeschakelaar FCT 10b
Met een FCT 10 b codeschakelaar 
kunt u maximaal 10 draadloze codes 
uitzenden (868,3 MHz). 
U hoeft geen kabels te leggen. 
Met verlicht toetsenbord vanaf 
de eerste toetsaanslag.

Afmetingen:
80 x 110 x 39 mm (B x H x D)
Behuizing van de decoder: 
70 x 275 x 50 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: 
Leestoestel: IP 65
Behuizing van de decoder: IP 56
Schakelvermogen: 2,0 A/30V DC

 Codeschakelaars
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Signaallichtenaansluiting in afzonderlijke 
behuizing of voor inbouw in bestaande 
behuizing, incl. 2 gele signaallichten
Uitbreidingsset voor besturing 445R en 460R. 
De signaallichten dienen als optische waarschu-
wing tijdens de deurbeweging. 
(afb. met weekschakelklok, optioneel)
Mogelijke toepassingen:
- waarschuwing voor deurbeweging   
 (voor 445R en 460R)
- automatisch sluiten (voor 460R)
Na verloop van de ingestelde openingstijd 
(0-480 sec.) knipperen de signaallichten 
gedurende de ingestelde waarschuwingstijd 
(0-70 sec.)
Afmetingen van de signaallichten:
277 x 170 x 210 mm (B x H x D)
Afmetingen van de extra behuizing: 
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Contactbelasting: 250 V AC: 
2,5 A/500 W
Beveiligingsklasse: IP 65
Materiaal van de signaallichten: hoogwaardige 
aluminium behuizing met poedergrondverf

Rijwegregeling in afzonderlijke behuizing of 
voor inbouw in bestaande behuizing, 
incl. 2 signaallichten, rood/groen
Uitbreidingsset voor besturing 460R. 
De verkeerslichten dienen als optische 
aanwijzing voor de inrit- en uitritregeling.
(weekschakelklok optioneel).
Tijd van de groenfase: 
regelbaar van 0 - 480 s
Tijd van de overgangsfase: 
regelbaar van 0 - 70 s
Afmetingen van de signaallichten:
467 x 170 x 210 mm (B x H x D)
Afmetingen van de behuizing:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Contactbelasting:
250 V AC : 2,5 A/500 W
Beveiligingsklasse: IP 65
Materiaal van de signaallichten: 
hoogwaardige aluminium behuizing  
met poedergrondverf

Toebehoren

Signaallichtenaansluiting Heldere en duurzame LED-signaallichten    // NIEUW
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Inductielus DI 1 in afzonderlijke 
behuizing
Geschikt voor één inductielus. 
De detector beschikt over één 
sluiter en één wisselaar.
Inductielus DI 2 (zonder afb.) 
afzonderlijke extra behuizing
Geschikt voor twee gescheiden 
inductielussen. De detector 
beschikt over twee potentiaalvrije 
sluitcontacten. Regelbaar op 
impuls of doorlopend contact. 
Richtingsherkenning mogelijk.
Afmetingen extra behuizing:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Schakelvermogen: 
DI1: laagspanning 2A, 
125 V A/60 W
DI2: 250V AC, 4A, 1000 VA, 
(Ohmse belasting AC)
Levering: zonder luskabel

Luskabel voor 
inductielus
Rol van 50,0 m
Kabelkwaliteit: SIAF
Diameter: 1,5 mm2   
Kleur: bruin

Radar-bewegingsmelder
RBM 1
Voor impuls »deur open« met 
richtingsherkenning 
Max. montagehoogte: 6 m
Afmetingen:155 x 132 x 58 mm 
(B x H x D)
Contactbelasting:24 AC/DC, 1 A 
bij Ohmse belasting
Beveiligingsklasse: IP 65

Afstandsbediening 
voor radar-
bewegingsmelder 
(optioneel)

Klantenspecifi eke 
speciale besturingen 
op aanvraag.

Multifunctionele platine in 
afzonderlijke behuizing of voor 
inbouw in bestaande behuizing
Eindpositiemelding, vertraagd 
afvallend impuls, algemene 
storingsmelding
Uitbreidingsset voor 
besturingen 445R en 460R
Afmetingen extra behuizing: 
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65
Eén platine kan optioneel in de 
besturing worden gemonteerd.

Aansluitingseenheid 
zomer/winter in behuizing
Functie voor volledige deuropening 
en vrij programmeerbare 
tussenliggende eindpositie.
Uitbreidingsset voor 
besturing 460R
Afmetingen extra behuizing: 
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65

Eindpositieprintplaat in 
afzonderlijke behuizing of voor 
inbouw in bestaande behuizing
Uitbreidingsset voor 
besturing 445R en 460R 
Afmetingen van de behuizing:
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65
Een printplaat kan optioneel in de 
besturing gemonteerd worden.

Digitale weekschakelklok in 
afzonderlijke behuizing
De schakelklok kan via een 
potentiaalvrij contact de 
bedieningsapparatuur in- of 
uitschakelen. Uitbreidingsset voor 
besturing 460R
Schakelvermogen: 230 V AC: 
2,5 A/500 W
Zomer-/wintertijd omschakelbaar.
Handschakeling:
Automatische functie, 
schakelingsvoorselectie permanent 
AAN/ permanent UIT.
Afmetingen extra behuizing: 
202 x 164 x 130 mm (B x H x D)
Beveiligingsklasse: IP 65

Extra uitrustingen / Speciale besturingen
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Roldeuren classic

Decotherm® HR 116 HR 120

A S E A S A S aero®

Windbelasting EN 12424 Klasse 2 tot deurbreedte in mm 4000 8000 5000 10000 10000 7000 9000 4250

Hogere windbelasting op aanvraag � � � � � � � �

Waterdichtheid EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0

Geluiddemping EN 717-1 R = ... dB 19 19 19 21 - - - -

Warmte-isolatie
Aanhangsel B EN 12428, 
afzonderlijk deurpaneel (U = W/m²K)

5,4 3,8 3,3 5,3 4,5 - - -

Deur 4 x 4 m, 
ingebouwd (U = W/m²K)

- 4,3 - 5,8 5 - - -

Deurafmetingen Breedte (LZ) max. mm 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 11750

Hoogte (RM) max. mm 4000 9000 4500 9000 9000 8000 8000 8000

Benodigde plaats Zie inbouwgegevens

Materiaal deurpantser Aluminium enkelwandig - - - - - � - �

Aluminium dubbelwandig � - - � - - - -

Staal enkelwandig - - - - - - � -

Staal dubbelwandig - � - - � - - -

Roestvrij staal enkelwandig - - - - - - - -

Roestvrij staal dubbelwandig - - � - - - - -

Uitvoering deurpantser Koudgewalst aluminium � - - - - � - �

Aluminium stucco-dessin - - - � - - - -

Aluminium, coating RAL 9002 � - - � - � - �

Aluminium, coating RAL 9006 � - - � - � - �

Aluminium, coating in RAL-kleur 

naar keuze 
� - - � - � - -

Aluminium, geanodiseerd E6/EV1 - - - - - - - -

Verzinkt staal - � - - � - � -

Verzinkt staal, coating RAL 9002 - � - - - - - -

Verzinkt staal, coating RAL 9006 - � - - - - - -

Verzinkt staal, coating 

in RAL-kleur naar keuze
- � - - - - - -

Koudgewalst roestvrij staal - - � - - - - -

Gewicht deurpantser kg/m² ca. 4,2 10 10,5 10 19 6 15 5,5

Loopdeur Met sokkel - - - - - - - -

Zijdeur Zelfde aanzicht als de roldeur � � � � � � � �

Beglazing Rechthoekige beglazing - � - � � � � -

Logistieke opstelling - � - � � � � -

Afdichtingen 4-zijdig omlopend � � � � � � � -

Middendichting tussen 

de deurpanelen
- - - - - - - -

Vergrendelingssystemen Binnenvergrendelingen � � � � � � � �

Buiten-/Binnenvergrendelingen � � � � � � � �

Optilbeveiliging - - - - - - - -

Veiligheidsuitrustingen Greepbeveiliging � � � � � � � �

Zijdelingse beveiliging � � � � � � � �

Afrolbeveiliging � � � � � � � �

Bevestigingsmogelijkheden Beton � � � � � � � �

Staal � � � � � � � �

Metselwerk � � � � � � � �

� = standaard
� = op aanvraag

Overzicht van de deurtypes
Technische gegevens
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Roldeuren basic Handbediende roldeuren Rolhekken classic Rolhek basic

Decotherm HR 120 HR 120

A S A aero® A aero® HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

4000 5000 4500 4500 3500 3500 - - - - -

� � � � � � � � � � �

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 19 - - - - - - - - -

- 3,8 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

- - � � � � � � - - �

� - - - - - - - - - -

- - - - - - - - � - -

- � - - - - - - - - -

- - - - - - - - - � -

- - - - - - - - - - -

� - � � � � � � - - �

- - - - - - - - - - -

� - � � � � � - - - -

� - � � � � � - - - -

� - � - � - � - - - �

- - - - - - � - - - �

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- - - - - - - - - � -

4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

- - - - - - - - - - -

- - - - � � � � � � �

- � � - � - - - - - -

- � � - � - - - - - -

- - - - � - - - - - -

- - - - - - - - - - -

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � - - � � � � �

� � � � � � - - - - -

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �



50

Laad- en   
lostechnieken

Sectionaaldeuren Roldeuren en 
rolhekken

Vouwdeuren van 
staal en aluminium

Snelloopdeuren

Alles uit één hand: voor uw objectbouw

  Sectionaaldeuren
 De plaatsbesparende 
deursystemen passen zich 
door hun verschillende 
beslagtypes aan elk gebouw 
aan. Dit vergemakkelijkt 
uw planning, zowel bij 
nieuwbouw als bij 
renovatie. Hörmann biedt 
pasklare oplossingen voor 
elke toepassing: bijvoorbeeld 
volledig beglaasde ALS-
sectionaaldeuren voor 
ongehinderde inkijk in de 
binnenruimte of thermisch 
geïsoleerde, dubbelwandige, 
80 mm dikke DPU-deuren 
die stabiele temperaturen 
garanderen.

  Roldeuren en   
 rolhekken
 Door hun eenvoudige 
constructie met slechts 
weinig componenten zijn 
roldeuren  bijzonder rendabel 
en robuust. Hörmann levert 
roldeuren tot 11,75 mm 
breedte en 9 m hoogte, 
in speciale fabricage ook 
nog hoger.  De talrijke 
venster- en kleurenvarianten 
bieden een brede waaier 
van mogelijkheden inzake 
vormgeving van uw object. 

  Vouwdeuren van 
 staal of aluminium
Hörmann vouwdeuren 
van staal of aluminium 
worden aanbevolen bij 
beperkt gebruik van de 
doorrijopening, voor hallen 
met lage lateihoogte en indien 
geen dakbelasting mogelijk is. 
Het kleine aantal slijtagedelen 
maken vouwdeuren 
onderhoudsvriendelijk.

  Snelloopdeuren
        Hörmann snelloop-
deuren worden binnen en 
buiten voor de optimalisering 
van de verkeersstroom 
en voor de verbetering 
van de klimaatregeling en 
energiebesparing ingezet. 
Het Hörmann programma 
omvat verticaal en horizontaal 
openende, transparante 
deuren met flexibel 
deurblad, ook in combinatie 
met sectionaaldeuren en 
roldeuren. Uw voordeel: 
de Softedge-technologie 
met geïntegreerde anti-
crashbeveiliging maken 
snelloopdeuren bijzonder 
veilig en rendabel.

  Laad- en   
 lostechnieken
Hörmann biedt voor de 
logistieke sector volledige 
laad- en lossystemen aan. 
Uw voordelen: veilige 
planning, betrouwbare 
afwikkeling van de 
bouwplannen en hoge 
functionaliteit door precies 
op elkaar afgestemde 
componenten. Docklevellers 
en dockshelters zijn 
afzonderlijk leverbaar maar 
ook als voorzetsluis die als 
complete 
unit met dockleveller en 
dockshelter ook later aan 
bestaande gebouwen kan 
geïnstalleerd worden.

   Brandwerende  
schuifdeuren

Voor alle toepassingen en 
naargelang de vereiste 
brandbeveiligingsklasse 
levert Hörmann één- en 
tweedelige schuifdeuren, op 
aanvraag ook met loopdeur 
en voor nooduitgangen met 
rookbeschermingsfunctie.

   Multifunctionele deuren 
en object-
binnendeuren

De één- en tweevleugelige, 
stevige, multifunctionele 
deuren en object-
binnendeuren van 
Hörmann zijn geschikt 
voor veelzijdige binnen- en 
buitentoepassingen. Met 
talrijke extra functies biedt 
Hörmann oplossingen voor 
nagenoeg elke toepassing in 
de industriebouw.

   Brandwerende en 
 rookdichte elementen
Voor meer esthetische 
toepassingen, bijvoorbeeld 
voor kantoorcomplexen in 
industriële gebouwen, levert 
Hörmann deuren en vaste 
beglaasde elementen met 
stalen of aluminium omraming 
uit kokerprofielen. Een 
100% identiek aanzicht van 
systeemafsluitingen - 
onafhankelijk van de 
brandbeveiligingsklasse - 
garandeert een uniform 
aspect. 

 Doorkijkramen
 Doorkijkramen van 
Hörmann worden gebruikt als 
vensters of als elementen tot 
aan het plafond om te zorgen 
voor meer licht en een beter 
visueel contact. Zelfs 
individuele oplossingen 
kunnen door opdelingen met 
dwarsstijlen, uitsparingen en 
schuine kanten worden 
gerealiseerd.
 
  Service
 Enkel intacte, deskundig 
onderhouden installaties 
zorgen voor vlekkeloze 
productieprocessen en veilige 
verkeerswegen.
Met een controle- en 
onderhoudsovereenkomst 
worden de wettelijk vereiste 
controles en noodzakelijke 
herstellingen deskundig 
uitgevoerd en 
gedocumenteerd.
Dat verschaft u veiligheid 
en spaart kosten.
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Bouwelementenspecialist Hörmann garandeert u een betere planning. 
Topproducten met hoge functionaliteit bieden u voor elk bereik in de 
objectbouw zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen.

 Brandwerende  
schuifdeuren

 Multifunctionele  
deuren en object-
binnendeuren

 Brandwerende en 
rookdichte 
elementen

Doorkijkramen Service6 7 8 9 10



Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale 

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand.

Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens 

de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende 

verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika 

en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige 

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

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, België Hörmann Beijing, China Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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