
 Συνοπτική παρουσίαση 
προϊόντων
Γκαραζόπορτες, μηχανισμοί κίνησης,  
πόρτες, κάσες, τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων 
και συστήματα ελέγχου πρόσβασης
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Μονοκόμματες γκαραζόπορτες Berry
Πάνω από 13 εκατομμύρια σε χρήση

Η κλασική γκαραζόπορτα από το 1952 προσφέρει μια εξαιρετική  

σχέση τιμής-απόδοσης.

• Μεγάλη ποικιλία με περισσότερα από 20 σχέδια

• Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: σίγουρη προστασία από παραβίαση  

με λοστό χάρη στη μοναδική περιστροφική ασφάλεια

Αποκλειστικά στην Hörmann

Περιστροφική ασφάλεια



Σπαστές γκαραζόπορτες
Η κατακόρυφη, αξιόπιστη γκαραζόπορτα

Οι κομψές αυτόματες σπαστές γκαραζόπορτες της Hörmann ανοίγουν 

κατακόρυφα προς τα επάνω, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση  

χώρου μέσα και μπροστά από το γκαράζ.

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: μόνιμη προστασία από πιθανή 

διάβρωση χάρη στη βάση κάσας από πλαστικό

• Ίδια διαστήματα ραβδώσεων και αόρατες ενώσεις των πάνελ  

σε πόρτες ραμποτέ

• ΝΕΟ: LPU 67 Thermo με κορυφαία θερμομόνωση χάρη στα θερμικά 

διαχωρισμένα πάνελ πάχους 67 mm

Αποκλειστικά στην Hörmann

Πλαστική βάση κάσας



4

Πλευρικές σπαστές γκαραζόπορτες
Με πλήρως προσαρμοσμένο σύστημα μηχανισμού 
κίνησης ή ως χειροκίνητη πόρτα

Η πλευρική σπαστή γκαραζόπορτα της Hörmann δεν ανοίγει προς τα πάνω, 

αλλά προς το πλάι. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα, όταν για παράδειγμα  

η οροφή του γκαράζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη για τη φύλαξη 

αντικειμένων (σανίδα σερφ κ.λπ.).

• Ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας με διπλή διακοπή λειτουργίας

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: άνετη διέλευση πεζών χάρη  

στο ρυθμιζόμενο μερικό άνοιγμα σε συνδυασμό με τον μηχανισμό  

κίνησης πόρτας

• Σταθεροί διπλοί τροχίσκοι για την ακριβή οδήγηση της πόρτας

Αποκλειστικά στην Hörmann

Αυτόματη λειτουργία 

ανθρωποθυρίδας  

με πόμολο



Γκαραζόπορτες RollMatic
Γκαραζόπορτα ρολό RollMatic,  
γκαραζόπορτα οροφής RollMatic OD

Οι γκαραζόπορτες RollMatic ανοίγουν κατακόρυφα και δεν πιάνουν 

καθόλου χώρο μπροστά και μέσα στο γκαράζ.

• Γκαραζόπορτα ρολό RollMatic για ελεύθερη περιοχή οροφής,  

η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λάμπες ή ως πρόσθετος 

αποθηκευτικός χώρος

• Γκαραζόπορτα οροφής RollMatic OD με ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 

πρεκιού, ιδανική για ανακαινίσεις σε στενούς χώρους

• Ενσωματωμένο σύστημα εξισορρόπησης βάρους και στις δύο πόρτες  

για την προστασία του μηχανισμού κίνησης για μεγάλη διάρκεια ζωής

Αποκλειστικά στην Hörmann

Γκαραζόπορτα ρολό  

με τεχνολογία  

ελατηρίου έλξης
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Μηχανισμοί κίνησης για γκαραζόπορτες 
και αυλόπορτες
Συμβατές λύσεις για μηχανισμούς κίνησης  
από τον νούμερο 1 κατασκευαστή της Ευρώπης

Οι μηχανισμοί κίνησης για γκαραζόπορτες και αυλόπορτες της Hörmann  

με ασύρματο σύστημα BiSecur προσφέρουν άνεση και ασφάλεια.

• Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας SupraMatic με έως 50 % 

μεγαλύτερη ταχύτητα ανοίγματος

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: σίγουρη προστασία από παραβίαση  

με λοστό χάρη στη μηχανική αρπάγη στον οδηγό μηχανισμού  

κίνησης ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με μηχανισμό 

κίνησης γκαραζόπορτας

• Σίγουρο σταμάτημα της πόρτας σε περίπτωση αναπάντεχων  

εμποδίων χάρη στην αξιόπιστη 

διακοπή λειτουργίας

Αποκλειστικά στην Hörmann

Μηχανισμός κίνησης γκαραζό-

πορτας με μηχανική αρπάγη  

στον οδηγό μηχανισμού κίνησης



BiSecur
Το μοντέρνο ασύρματο σύστημα για μηχανισμούς 
κίνησης γκαραζόπορτας και αυλόπορτας

Το αμφίδρομο ασύρματο σύστημα BiSecur αποτελεί τεχνολογία  

του μέλλοντος για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό μηχανισμού κίνησης 

γκαραζοπορτών, αυλοπορτών, πορτών, φωτισμού και πολλών ακόμη.

• Εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος κρυπτογράφησης από τη Hörmann

• Εύχρηστη λειτουργία εύρεσης της θέσης της πόρτας ή της κατάστασης 

ασφάλειας της πόρτας

• Χειρισμός από οπουδήποτε στον κόσμο με smartphone ή tablet μέσω  

της εφαρμογής και της πύλης BiSecur

Αποκλειστικά στην Hörmann
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Πόρτες εισόδου από αλουμίνιο
με εξαιρετική θερμομόνωση

Η Hörmann είναι η τέλεια επιλογή για εξεζητημένες πόρτες εισόδου.  

Το υψηλής αξίας και σταθερών διαστάσεων αλουμίνιο δεν οξειδώνεται  

και δεν χρειάζεται ποτέ βαφή.

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: ThermoCarbon με στάνταρ εξοπλισμό 

ασφαλείας RC 3 (προαιρετικά με RC 4) και εξαιρετική θερμομόνωση  

με τιμή UD έως περ. 0,47 W/ (m²·K)

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: ThermoSafe με στάνταρ εξοπλισμό 

ασφαλείας RC 3 και πολύ υψηλή 

θερμομόνωση με τιμή UD έως περ. 

0,8 W/ (m²·K)

RC 3
Πιστοποιημένη 

ασφάλεια

Αποκλειστικά στην Hörmann
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Οικιακές πόρτες και πόρτες εισόδου
με πολύ καλή θερμομόνωση και εξοπλισμό ασφαλείας

Αυτές οι οικονομικές πόρτες από χάλυβα / αλουμίνιο σάς προσφέρουν  

με τον στάνταρ μηχανισμό πολλαπλής ασφάλισης έναν αντιδιαρρηκτικό 

εξοπλισμό ασφαλείας και χάρη στο θυρόφυλλο πάχους 65 mm ή 46 mm  

μια καλή θερμομόνωση.

• Thermo65 με στάνταρ μηχανισμό πολλαπλής ασφάλισης και πολύ καλή 

θερμομόνωση με τιμή UD έως περ. 0,87 W/ (m²·K)

• Thermo46 με στάνταρ μηχανισμό πολλαπλής ασφάλισης και καλή 

θερμομόνωση με τιμή UD έως περ. 1,1 W/ (m²·K)

• Προαιρετικά με εξοπλισμό ασφαλείας RC 2
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Μηχανισμοί κίνησης για πόρτες
Μεγαλύτερη άνεση, κάθε μέρα

Με τους μηχανισμούς κίνησης πόρτας της Hörmann ανοίγετε και κλείνετε 

τις οικιακές και εσωτερικές πόρτες σας εντελώς αυτόματα μέσω 

τηλεχειριστηρίου ή πλήκτρου. Αν έχετε περιορισμένες κινητικές 

δυνατότητες ή απλώς επιθυμείτε μεγαλύτερη άνεση – η τεχνολογία αυτή  

θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας.

• Μηχανισμός κίνησης PortaMatic για εσωτερικές πόρτες: μεγαλύτερη 

άνεση στο σπίτι, περισσότερη υγιεινή σε κοινόχρηστα κτίρια

• Βοήθημα ανοίγματος ECturn για οικιακές πόρτες αλουμινίου: Κομψή 

ενσωμάτωση στο φύλλο της πόρτας και στο πλαίσιο ή ως τοποθετημένος 

μηχανισμός κίνησης

• Κίνηση της πόρτας με ελάχιστη δύναμη για υψηλή ασφάλεια και αξιόπιστο 

σταμάτημα σε εμπόδια



Πόρτες δωματίων
Ανακαλύψτε τη νέα άνεση

Με μια ξύλινη ή γυάλινη πόρτα από τη Hörmann επιλέγετε ουσιαστικά  

μια «πόρτα για όλη τη ζωή σας». Διότι η ασυμβίβαστη διασφάλιση 

ποιότητάς μας σας εγγυάται ένα προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Τριπλή δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου με τις ξύλινες πόρτες 

ConceptLine με επιφάνειες υψηλής ποιότητας σε έκδοση ματ,  

γυαλιστερή και σχιστόλιθου

• Ξύλινες πόρτες με επιφάνεια Duradecor με κατά 48 % περισσότερη αντοχή 

από τον μέσο όρο των ελεγμένων επιφανειών CPL άλλων κατασκευαστών

• Γυάλινες πόρτες με τελική επεξεργασία επιφανειών υψηλής ποιότητας  

για ξεχωριστό αποτέλεσμα φωτισμού  

με σχέδια ξύλινων εσωτερικών πορτών  

ομοιόμορφη εμφάνισης

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
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Εσωτερικές πόρτες από χάλυβα
Για όλες τις περιοχές του οικιακού  
και του μη οικιακού οικοδομικού τομέα

Οι εσωτερικές πόρτες ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα  

και τις πολυάριθμες εκδόσεις εξοπλισμού καθώς και τα διαθέσιμα χρώματα

• Η πόρτα λεβητοστασίου με τις περισσότερες πωλήσεις  

στην Ευρώπη H8-5

• Πόρτες ασφαλείας και πυροπροστασίας WAT για την επικοινωνία  

του γκαράζ με το σπίτι

• Χαλύβδινες εσωτερικές πόρτες ZK με σταθερό θυρόφυλλο



Εξωτερικές πόρτες από χάλυβα  
ή αλουμίνιο
Καλύτερη θερμομόνωση και μεγαλύτερη ασφάλεια

Οι εξωτερικές πόρτες της Hörmann είναι η καλύτερη λύση για βιομηχανικά 

κτίρια, συνεργεία, στον αγροτικό τομέα ή στις ιδιόκτητες κατοικίες.

• Χαλύβδινες πόρτες πολλαπλών χρήσεων MZ Thermo65 με έως και 49 % 

καλύτερη θερμομόνωση* με τιμή UD έως 0,87 W/ (m²·K)

• Χαλύβδινες πόρτες ασφαλείας KSI με αντιδιαρρηκτικό εξοπλισμό 

ασφαλείας RC 2 μεταξύ άλλων με μηχανισμό πολλαπλής ασφάλισης  

και μπουλόνια ασφαλείας

• Γυάλινη εξωτερική πόρτα αλουμινίου TC 80 για φωτεινές  

και αντιπροσωπευτικές εισόδους κτιρίων

Έως και

μεγαλύτερη 
θερμομόνωση

49 %*

* Έως 49 % καλύτερη θερμομόνωση με την MZ Thermo65 
σε σύγκριση με μια συμβατική πόρτα πολλαπλών χρήσεων
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Στοιχεία πυροπροστασίας από χάλυβα
Η κατάλληλη λύση για κάθε απαίτηση

Κορυφαίο χαρακτηριστικό για τις πόρτες πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας 

είναι το επίπεδο, πλήρως επικολλημένο θυρόφυλλο και η ομοιομορφία μεταξύ 

των T30, T90 και της καπνοστεγούς πόρτας.

• Πόρτες πολλαπλών λειτουργιών OD με γωνιακή κάσα γενικής χρήσης  

για την εύκολη και ευέλικτη συναρμολόγηση σε όλα τα είδη τοίχου

• Πόρτες πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας STS / STU με αντίστοιχη 

κατασκευή πορτών και ομοιόμορφο πάχος θυρόφυλλου 62 mm

• Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα V2 A και V4 A για χρήση στη βιομηχανία 

τροφίμων και στη φαρμακευτική βιομηχανία

EN 14351

ΑΝ
ΑΠ

ΤΥ
ΧΘ

ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΑΝ
ΑΠ

ΤΥ
ΧΘ

ΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
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Κουφώματα σωληνωτού πλαισίου  
με κρύσταλλα παντού
Η μεγαλύτερη ποικιλία της Ευρώπης σε πόρτες 
πυρασφάλειας για απαιτητικές αρχιτεκτονικές λύσεις

Οι πόρτες και τα παράθυρα πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας  

της Hörmann κερδίζουν τις εντυπώσεις χάρη στην 100 % όμοια  

όψη των επιμέρους συστημάτων της πόρτας σε διαφορετικές απαιτήσεις 

π.χ. πυροπροστασία.

• Σύστημα αλουμινίου στις κατηγορίες πυροπροστασίας T30 / F30, 

T60 / F60, T90 / F90 με καπνοπροστασία, καθώς και προαιρετική 

ηχομόνωση και αντιδιαρρηκτική προστασία

• Σύστημα S-Line από χάλυβα με εκλεπτυσμένα, λεπτά προφίλ  

για μια εξαιρετική όψη πόρτας και μεγαλύτερο πλάτος διέλευσης

• Σύστημα N-Line από χάλυβα με στιβαρά προφίλ για μεγαλύτερες απαιτήσεις



Αυτόματα συστήματα πόρτας
Η πλήρης σειρά για ανεμπόδιστες εισόδους

Αποκλειστικά στην Hörmann

Οι αυτόματες πόρτες συνδυάζουν την άνεση με την ασφάλεια. Ανοίγουν 

αξιόπιστα και με ασφάλεια σε κάθε περίσταση και χρησιμοποιούνται  

για μια ανεμπόδιστη κατασκευή.

• Αυτόματη συρόμενη πόρτα AD 100 με λεπτά προφίλ ή ως AD 100 Thermo 

με προφίλ με θερμικό διαχωρισμό

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: αυτόματη συρόμενη πόρτα T30  

για απαιτήσεις πυροπροστασίας  

και καπνοπροστασίας

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: 

συνδυασμός συστήματος  

συρόμενης πόρτας-εξόδου διαφυγής 

ή συνδυασμός ασφαλείας RC 2-συρόμενης πόρτας



Συρόμενες πόρτες από χάλυβα  
ή ανοξείδωτο χάλυβα
Βιομηχανικές εκδόσεις
Λειτουργικές λύσεις για τη βιομηχανία

Οι συρόμενες πόρτες πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας  

της Hörmann κυκλοφορούν ως μονόφυλλες και δίφυλλες  

ή ως τηλεσκοπικές συρόμενες πόρτες πυρασφάλειας και διαχωρίζουν  

τις ζώνες πυροπροστασίας μεταξύ τους.

• Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στην πατενταρισμένη εγκοπή V στο συνδετικό 

αρμό χωρίς ορατές βιδωτές συνδέσεις

• Γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο στην καθημερινή λειτουργία χάρη  

στις άνετες λύσεις μηχανισμών κίνησης

• Ιδιαίτερα ανθεκτική στις γαλβανιζέ επιφάνειες Pearlgrain
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Βιομηχανικές σπαστές πόρτες
Η μεγάλη γκάμα για μεγάλη οικονομία

Τα ολοκληρωμένα συστήματα πόρτας προσαρμόζονται, χάρη στα διάφορα 

είδη οδηγών, σε κάθε βιομηχανική κατασκευή. Αυτό εγγυάται έναν ασφαλή 

προγραμματισμό στις νέες κατασκευές και ανακαινίσεις.

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: στάνταρ πλαστικά τζάμια DURATEC 

ανθεκτικά στα γδαρσίματα για μόνιμη ορατότητα

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: ανθρωποθυρίδα χωρίς  

κατώφλι για εύκολη διέλευση με καρότσι και για ελαχιστοποίηση  

του κινδύνου πρόσκρουσης

• Τέλεια εναρμονισμένες λύσεις μηχανισμών κίνησης από τον εύκολα 

συναρμολογούμενο μηχανισμό 

κίνησης άξονα WA 300 μέχρι  

τον ισχυρό μηχανισμό κίνησης  

άξονα WA 400 FU
Αποκλειστικά στην Hörmann

Στάνταρ τζάμι DURATEC



Κλειστά και δικτυωτά ρολά
Στιβαρά και αξιόπιστα για σκληρή καθημερινή χρήση

Χάρη στην απλή κατασκευή με ελάχιστα εξαρτήματα τα ρολά είναι ιδιαίτερα 

οικονομικά και στιβαρά. Για κάθε χρήση στη βιομηχανία, το εμπόριο  

και τις επιχειρήσεις η Hörmann προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

• Ιδιαίτερα εύκολη συναρμολόγηση και σέρβις χάρη στον στάνταρ 

περιορισμό ισχύος στους μηχανισμούς κίνησης 

WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

• Πρωτοποριακή τεχνολογία ελατηρίου έλξης σε κλειστό ρολό /  

δικτυωτό ρολό SB και TGT για προστασία του μηχανισμού της πόρτας  

και του μηχανισμού κίνησης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

• Κλειστό ρολό Decotherm S6  

με μηχανισμό κίνησης FU  

και σύστημα ελέγχου για γρήγορο 

άνοιγμα της πόρτας έως 1,1 m/s – 

σχεδόν τόσο γρήγορο όσο  

μια ταχυκίνητη πόρτα

Αποκλειστικά στην Hörmann

Κλειστό / Δικτυωτό ρολό SB 

και TGT με καινοτόμο 

τεχνολογία έλξης
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Ταχυκίνητες πόρτες
Πολύ παραπάνω από απλά γρήγορες

Οι ταχυκίνητες πόρτες Hörmann χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους 

και ως εξωτερικό κλείσιμο για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας,  

για τη βελτίωση του κλίματος χώρου και την εξοικονόμηση ενέργειας.

• Ανέπαφη ασφάλεια χάρη στο στάνταρ ενσωματωμένο  

φωτόπλεγμα ασφαλείας

• Στάνταρ σύστημα ελέγχου με μετατροπέα συχνότητας για την ανακούφιση 

του μηχανισμού πόρτας και για μια αθόρυβη κίνηση της πόρτας  

με μηδαμινές φθορές

• Τελικό προφίλ SoftEdge με διακόπτη FunkCrash στις ευέλικτες 

ταχυκίνητες πόρτες για την αποφυγή ζημιών και του επακόλουθου  

χρόνου μη λειτουργίας



Τεχνολογία φορτοεκφόρτωσης
Ολοκληρωμένες λύσεις για μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα

Η Hörmann σάς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας για γρήγορες και ασφαλείς διαδικασίες λειτουργίας από έναν  

και μόνο κατασκευαστή: υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, σταθμοί 

φορτοεκφόρτωσης και αποσβεστήρες πρόσκρουσης.

• Σύστημα DOBO (Docking before Opening-Σύνδεση πριν από το άνοιγμα) 

για υγιεινές μεταφορές, ψυκτικές αλυσίδες χωρίς κενά και ελάχιστο 

ενεργειακό κόστος

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ HÖRMANN: υδραυλικές ράμπες με ενσωματωμένη 

τεχνολογία RFID για αξιόπιστη και ανέπαφη μεταφορά δεδομένων

• Αξιόπιστη και γρήγορη εξυπηρέτηση 

για συντήρηση και επισκευή

Αποκλειστικά στην Hörmann

Υδραυλικές ράμπες  

με τεχνολογία RFID
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Κοινές γκαραζόπορτες
Στιβαρά συστήματα πόρτας με αθόρυβη λειτουργία

Με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για χώρο στάθμευσης στις πόλεις  

και στα πολεοδομικά συγκροτήματα κερδίζουν σε σημασία τα υπόγεια  

και κοινά γκαράζ. Συχνά τα γκαράζ αυτά δημιουργούνται σε μεικτά κτίρια 

με κατοικίες και επιχειρήσεις.

• Μονοκόμματη γκαραζόπορτα ET 500: μόνιμη ασφαλής λειτουργία  

με ελάχιστο χώρο ταλάντωσης

• Συρόμενη πόρτα ST 500: ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για βέλτιστη 

αξιοποίηση του χώρου

• Κλειστό ρολό / δικτυωτό ρολό υπόγειου γκαράζ TGT: ολοκληρωμένη λύση 

με μηχανισμό κίνησης με στάνταρ περιορισμό ισχύος
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Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Αποτελεσματική προστασία για ιδιωτικούς  
και δημόσιους χώρους

Για την ασφάλεια περιοχών εντός πόλεων, δημόσιων χώρων  

και εγκαταστάσεων εταιρειών η Hörmann προσφέρει μια μεγάλη  

γκάμα από κολωνάκια σε διαφορετικές εκδόσεις: αυτόματα,  

ημιαυτόματα, αφαιρούμενα και σταθερά.

• Security Line: κολωνάκια για έλεγχο πρόσβασης, διαχείριση κυκλοφοριακής 

ροής, προστασία ιδιοκτησίας και αντιδιαρρηκτική ασφάλεια

• High Security Line: κολωνάκια, εμπόδια διέλευσης και ανυψούμενες 

ράμπες για την προστασία περιοχών ύψιστης ασφάλειας, ιδιοκτησίας  

και ατόμων

• Εξατομικευμένες λύσεις ελέγχου με περισσότερα κολωνάκια  

και με το ασύρματο σύστημα BiSecur



Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό
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Ο όμιλος Hörmann είναι ο μοναδικός κατασκευαστής στη διεθνή  

αγορά που προσφέρει μια πλήρη σειρά όλων των κύριων δομικών 

στοιχείων. Κατασκευάζονται σε εξειδικευμένα εργοστάσια σύμφωνα  

με την τελευταία τεχνολογία. Χάρη στο ευρύ δίκτυο διανομής  

και υπηρεσιών στην Ευρώπη και την παρουσία σε Αμερική και Κίνα  

η Hörmann αποτελεί έναν ισχυρό, διεθνή συνεργάτη για υψηλής 

ποιότητας δομικά στοιχεία. Με ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ


