
 Γκαραζόπορτες RollMatic
Γκαραζόπορτα ρολό RollMatic, γκαραζόπορτα οροφής RollMatic OD ■ ΝΕΟ
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Οι πόρτες που απεικονίζονται διαθέτουν χαρακτηριστικά που ανήκουν εν μέρει στον ειδικό 
εξοπλισμό και συνεπώς δεν αντιπροσωπεύουν πάντοτε την τυποποιημένη έκδοση.

Οι αποκλίσεις στα χρώματα και τις επιφάνειες που απεικονίζονται οφείλονται στην εκτύπωση.

Προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ανατύπωση, έστω και 
αποσπασματική, μόνο με την έγκρισή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές.

 ◀ Κλειστό ρολό σε λευκό αλουμίνιο RAL 9006 και πόρτα εισόδου από αλουμίνιο Hörmann 
ThermoSafe σχέδιο 860 σε λευκό αλουμίνιο RAL 9006

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
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26 Πόρτα οροφής RollMatic OD ■ ΝΕΟ

30 Πλαϊνές πόρτες

32 Πρόσθετος εξοπλισμός μηχανισμού κίνησης

36 Διαστάσεις και τεχνικές περιγραφές
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Γενικής χρήσης

Τα κλειστά ρολά και οι πόρτες οροφής ανοίγουν 

κατακόρυφα και δεν πιάνουν καθόλου χώρο στο 

γκαράζ. Η κατασκευαστική αυτή αρχή σημαίνει 

ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως το 

χώρο μέσα και έξω από το γκαράζ. Τα κλειστά 

ρολά ταιριάζουν σε όλα τα ανοίγματα γκαράζ, 

είτε ορθογώνια, είτε τραπέζια, είτε με τμήματα  

ή με ημικυκλικό τόξο.

Στην γκαραζόπορτα ρολό RollMatic η περιοχή 

της οροφής παραμένει επίσης ελεύθερη και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λάμπες ή ως 

πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος. 

Για προβληματικές περιπτώσεις τοποθέτησης 

με ελάχιστο πρέκι ή ελάχιστους πλευρικούς 

χώρους το RollMatic είναι επίσης διαθέσιμο  

ως εξωτερικό κλειστό ρολό.

Η γκαραζόπορτα οροφής RollMatic OD 

ξεχωρίζει για το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 

πρεκιού και είναι ιδανική για ανακαινίσεις  

σε στενούς χώρους.

 ▶ Κλειστό ρολό σε Decograin Golden Oak4
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Made in Germany

Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η  H Ö R M A N N

Όλα τα εξαρτήματα πόρτας και μηχανισμού 
κίνησης σχεδιάζονται και παράγονται από την 
Hörmann, είναι 100 % συμβατά μεταξύ τους, 
και ελέγχονται και πιστοποιούνται όσον αφορά 
την ασφάλειά τους από ανεξάρτητα, 
αναγνωρισμένα ινστιτούτα. Κατασκευάζονται 
σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
DIN ISO 9001 στη Γερμανία και πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου 13241-1. 
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας εργάζονται 
εντατικά σε νέα προϊόντα, προχωρούν σε 
συνεχείς εξελίξεις και βελτιώνουν ακόμη και τις 
παραμικρές λεπτομέρειες. Έτσι δημιουργούνται 
οι ευρεσιτεχνίες και πρωτοπορίες στην αγορά.

1Επώνυμη ποιότητα από  
τη Γερμανία

«Το καλό όνομα  
θέλει κόπο.» August Hörmann

Ακολουθώντας τις αρχές του ιδρυτή  

της εταιρείας, η Hörmann εξακολουθεί 

να αποτελεί και σήμερα εγγύηση 

ποιότητας. Η οικογενειακή επιχείρηση 

με περισσότερα από 80 χρόνια πείρας 

στην κατασκευή πορτών και μηχανισμών 

κίνησης με πωλήσεις πάνω από 

20 εκατομμύρια πόρτες και 

μηχανισμούς κίνησης, έγινε το 

νούμερο 1 της Ευρώπης. Έτσι μπορείτε 

να είστε σίγουροι όταν αγοράζετε μια 

γκαραζόπορτα ρολό ή μια πόρτα 

οροφής της Hörmann.
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χρόνια
εγγύηση

Τεστ μεγάλης διαρκείας υπό πραγματικές 
συνθήκες εξασφαλίζουν ανθεκτικά προϊόντα 
σειράς σε ποιότητα Hörmann. Για το λόγο αυτόν 
και χάρη στις εξαιρετικές τεχνολογικές λύσεις και 
τη διασφάλιση ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς, 
η Hörmann παρέχει 10 χρόνια εγγύηση για όλες 
τις γκαραζόπορτες ρολό και γκαραζόπορτες 
οροφής RollMatic και 5 χρόνια εγγύηση για 
όλους τους μηχανισμούς κίνησης της 
Hörmann.*

* Τους πλήρεις όρους της εγγύησης θα τους βρείτε στη 
διεύθυνση: www.hoermann.com

Η Hörmann δίνει το καλό παράδειγμα.  
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία καλύπτει 100 % 
των ενεργειακών της αναγκών από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Ταυτόχρονα, 
με την εισαγωγή ενός ευφυούς και 
πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας εξοικονομούνται ετησίως πολλοί 
τόνοι CO². Και τέλος, τα προϊόντα της 
Hörmann συμβάλλουν στην αειφόρο 
κατασκευή.

2 3Γκαραζόπορτες 
για πολλές γενιές

Ατενίζοντας  
το μέλλον
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η  H Ö R M A N N

Ένα σύστημα αντιστάθμισης βάρους 
ενσωματωμένο στους οδηγούς υποστηρίζει  
τον μηχανισμό κίνησης κατά το άνοιγμα ή/και 
το κλείσιμο της πόρτας και τον προστατεύει.  
Τα συστήματα πολλαπλών ελατηρίων και τα 
διπλά σύρματα ασφαλίζουν το φύλλο πόρτας 
σε κάθε θέση έναντι πτώσης. Στην περίπτωση 
ανοίγματος εκτάκτου ανάγκης μπορείτε  
να χειριστείτε την πόρτα εύκολα με το χέρι.  
Στο κλειστό ρολό δεν απαιτείται για τον σκοπό 
αυτό μανιβέλα.

Οι πόρτες RollMatic είναι χάρη στους στάνταρ 
μηχανισμούς κίνησης με soft start και soft stop 
ιδιαίτερα αθόρυβες. Χάρη στο σύστημα 
εξισορρόπησης βάρους και την αξιόπιστη 
αυτόματη διακοπή λειτουργίας η πόρτα 
σταματάει αμέσως σε περίπτωση που υπάρχει 
εμπόδιο. Για ακόμη περισσότερη προστασία  
και ασφάλεια, συνιστούμε την τοποθέτηση ενός 
φωτοκύτταρου.

4 5Αξιόπιστη αντιστάθμιση 
βάρους

Ασφαλής διακοπή 
λειτουργίας

Γκαραζόπορτα ρολό με 
τεχνολογία ελατηρίου έλξης
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Οι πόρτες οροφής RollMatic OD είναι ιδανικές  
για γκαράζ με πολύ μικρό πρέκι. Η κουρτίνα 
ρολού οδηγείται πάνω από τους στενούς οδηγούς 
στην οροφή. Χάρη στην πλευρική τοποθέτηση  
του μηχανισμού κίνησης η RollMatic OD 
χρειάζεται μόνο 60 mm ύψος πρεκιού.

Τα κλειστά ρολά RollMatic είναι η καλύτερη 
επιλογή, όταν η περιοχή της οροφής του  
γκαράζ σας πρέπει να παραμένει ελεύθερη  
ή αν το γκαράζ σας είναι πολύ μικρό για την 
πόρτα οροφής ή την σπαστή γκαραζόπορτά 
σας. Η κουρτίνα ρολού του κλειστού ρολού 
τυλίγεται συμπαγώς στο πρέκι του ανοίγματος 
της πόρτας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την περιοχή οροφής για λάμπες ή ως πρόσθετο 
χώρο αποθήκευσης.
Για περιπτώσεις τοποθέτησης με ελάχιστους 
πλευρικούς χώρους το RollMatic είναι επίσης 
διαθέσιμο ως εξωτερικό κλειστό ρολό για την 
τοποθέτηση μπροστά από το άνοιγμα γκαράζ.

6 7Συμπαγές  
κλειστό ρολό

Πόρτα οροφής που 
εξοικονομεί χώρο
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η  H Ö R M A N N

8
Το αμφίδρομο ασύρματο σύστημα BiSecur 
αποτελεί τεχνολογία του μέλλοντος για τον 
άνετο και ασφαλή χειρισμό μηχανισμών κίνησης 
για γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, πόρτες, 
φωτισμού και άλλα. Η νέα, εξαιρετικά ασφαλής 
διαδικασία κρυπτογράφησης BiSecur που έχει 
αναπτυχθεί από την Hörmann, με σταθερή και 
αδιάβλητη εμβέλεια, σας δίνει την αίσθηση 
ασφάλειας ότι κανένας ξένος δεν μπορεί να 
αντιγράψει το ασύρματο σήμα σας. Ο έλεγχος 
και η πιστοποίηση έχει γίνει από τους ειδικούς 
σε θέματα ασφαλείας του πανεπιστημίου Ruhr 
του Bochum.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση:  
www.hormann.gr/binteo

Όλοι οι μηχανισμοί κίνησης BiSecur, δέκτες  
και στοιχεία χειρισμού είναι 100 % συμβατά.  
Με ένα τηλεχειριστήριο ή π.χ. ένα ασύρματο 
πληκτρολόγιο κωδικού μπορείτε να ανοίξετε εύκολα 
εκτός από την γκαραζόπορτα και την αυλόπορτά σας, 
εφόσον διαθέτει μηχανισμό κίνησης της Hörmann, 
τους μηχανισμούς κίνησης των πορτών σας ή άλλες 
συσκευές με δέκτες BiSecur.
Με την εφαρμογή μας (App*) μπορείτε σε συνδυασμό 
με την πύλη BiSecur της Hörmann να ελέγχετε τους 
μηχανισμούς κίνησης για γκαραζόπορτες και 
αυλόπορτες, την οικιακή πόρτα Hörmann** ή τον 
μηχανισμό κίνησης εσωτερικής πόρτας PortaMatic και 
άλλες συσκευές άνετα μέσω smartphone ή tablet.

* για smartphone ή tablet με λειτουργικό σύστημα iOS και Android
** για τη λειτουργία αυτή απαιτείται η οικιακή πόρτα 

ThermoCarbon / ThermoSafe της Hörmann να διαθέτει αυτόματη 
κλειδαριά S5 / S7 Smart.

Ασύρματο σύστημα BiSecur 
με πιστοποιημένη ασφάλεια

Τέλεια αρμονία και 100 % 
συμβατότητα
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10 Βραβευμένη  
σχεδίαση

Τα αποκλειστικά τηλεχειριστήρια BiSecur 
ξεχωρίζουν εκτός από τη σχεδίαση σε μαύρο  
ή λευκό και για το κομψό σχήμα, που 
εφαρμόζει τέλεια στο χέρι.
Τα τηλεχειριστήρια BiSecur της Hörmann με 
προαιρετική μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια έχουν 
βραβευτεί με το reddot design award  
για το εξεζητημένο design τους.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση:  
www.hormann.gr/binteo

Εικόνα επάνω: τηλεχειριστήριο HS 5 BS με βάση 
τηλεχειριστηρίου (προαιρετικά).

9
Δεν χρειάζεται πλέον να βγαίνετε έξω υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες προκειμένου να 
δείτε αν η πόρτα οροφής RollMatic OD είναι 
κλειστή. Με το πάτημα ενός πλήκτρου το χρώμα 
της λυχνίας LED στο τηλεχειριστήριο HS 5 BS 
σας δείχνει τη θέση της πόρτας. Αν θέλετε, με 
ένα ακόμη πάτημα του πλήκτρου*** η πόρτα 
κλείνει. Πιο άνετος και ασφαλής χειρισμός της 
πόρτας σας δεν υπάρχει.

*** Σε περίπτωση χειρισμού χωρίς οπτική επαφή με την πόρτα, 
απαιτείται ένα πρόσθετο φωτοκύτταρο

Χρήσιμη λειτουργία 
εύρεσης της θέσης  
της πόρτας
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Ο Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Π Ο Ρ Τ Α Σ

 ▶ Κλειστό ρολό σε Decograin Golden Oak

Ταιριάζει απόλυτα  
στο σπίτι σας

Για την τέλεια ενσωμάτωση της πόρτας 

στην αρχιτεκτονική του σπιτιού σας, 

προσφέρουμε το κλειστό ρολό RollMatic 

και την πόρτα οροφής RollMatic OD 

σε διάφορα σχέδια. Για φυσική όψη της 

πόρτας επιλέξτε ένα από τα δύο σχέδια 

ξύλου της επιφάνειας Decograin ή 

Decopaint. Για ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση 

πόρτας συνιστάται η νέα απόχρωση Noir 

2100 Sablé μεταλλικό ανθρακί. Ή επιλέξτε 

ένα από 11 χρώματα πόρτας στην ίδια τιμή 

– αυτό δεν καθιστά την επιλογή σας πιο 

εύκολη, σίγουρα όμως πιο ευχάριστη.  

Και φυσικά προσφέρουμε πλαϊνές πόρτες 

στην ίδια όψη.
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Ο Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Π Ο Ρ Τ Α Σ

 ▶ Κλειστό ρολό και πλαϊνή πόρτα 
σε Traffic white RAL 9016
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 ▲ Πόρτα οροφής RollMatic OD  
σε anthracite grey RAL 7016

 ◀ Κλειστό ρολό σε Traffic white RAL 9016 και 
πόρτα εισόδου αλουμινίου Hörmann ThermoSafe 
σχέδιο 413 σε Traffic white RAL 9016

 ▼ Εξωτερικό κλειστό ρολό RAL 7035
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Αρμονική συνολική εικόνα

Σε αντίθεση με τα προφίλ με ραμποτέ των άλλων κατασκευαστών,  

οι λείες επιφάνειες των προφίλ αλουμινίου είναι μοντέρνες και 

κομψές. Οι επιφάνειες με υψηλής ποιότητας επικάλυψη στην 

εξωτερική και εσωτερική πλευρά της πόρτας είναι επίσης εύκολες 

στο καθάρισμα. Μόνο στη Hörmann λαμβάνετε χωρίς επιπλέον 

χρέωση την πλήρη γκαραζόπορτα στο επιλεγμένο από εσάς χρώμα. 

Κουρτίνα ρολού, οδηγοί, κάλυψη πρεκιού και επένδυση άξονα 

περιέλιξης όλα αποτελούν μια αρμονική, οπτική ενότητα. Το κενό 

διάστημα των προφίλ πληρώνεται ομοιόμορφα με στέρεο αφρό 

πολυουρεθάνης: για καλή θερμομόνωση και αθόρυβη λειτουργία.

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Προσοχή:

Όλα τα χρώματα συμφωνούν  
με τα αντίστοιχα χρώματα RAL.

Οι απεικονίσεις των χρωμάτων και των  
επιφανειών στο παρόν έντυπο μπορεί  
να αποκλίνουν ελαφρά από τα διαθέσιμα  
χρώματα για λόγους εκτύπωσης.  
Ζητήστε και τη συμβουλή ενός συνεργάτη  
της Hörmann.

Όλα τα κλειστά ρολά Hörmann ανταποκρίνονται 
όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους  
και τα χρησιμοποιούμενα συστήματα βαφής στις 
τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. 
Βαθουλώματα και φθορές οφείλονται στον τρόπο 
κατασκευής και δεν μπορούν να αποφευχθούν 
τελείως. Δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και 
διάρκεια ζωής του κλειστού ρολού.

Όψη προφίλ (εσωτερικά)

Όψη προφίλ (εξωτερικά)16



RAL 9016 Traffic white

RAL 9006 White aluminium

RAL 9005 Deep black

RAL 9001 Creme white

RAL 8028 Terra brown

RAL 7035 Light grey

RAL 7016 Anthracite grey

RAL 6005 Moss green

RAL 5011 Steel blue

RAL 3003 Ruby red

RAL 1015 Light ivory

Προφίλ με πλαστικό τζάμι

Προφίλ με περσίδες εξαερισμού

11 χρώματα στην ίδια τιμή Τζάμια

Έτσι θα πλημμυρήσει το γκαράζ σας  
με φως της ημέρας. Παράθυρα με 
πλαστικά τζάμια βρίσκονται σε όλο  
το πλάτος του προφίλ. Ο αριθμός  
των παραθύρων είναι ανάλογος  
με το πλάτος της εκάστοτε πόρτας.  
Το μέγιστο είναι δέκα προφίλ ανά 
γκαραζόπορτα με τζάμια.

Περσίδες εξαερισμού

Ο εξαερισμός του γκαράζ σας βελτιώνει 
την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό και 
αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας. 
Γρίλιες εξαερισμού από ανθεκτικό 
πλαστικό βρίσκονται σε όλο το πλάτος 
του προφίλ. Μπορούν να τοποθετηθούν 
το πολύ δέκα προφίλ ανά καραζόπορτα.
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Επιφάνειες 
Decograin

Οι δύο επιφάνειες Decograin – 

Golden Oak και Rosewood –  

θα σας κερδίσουν καθώς μιμούνται 

τέλεια το φυσικό ξύλο.  

Η ανθεκτική στην υπεριώδη 

ακτινοβολία πλαστική επίστρωση 

μεμβράνης στα προφίλ 

διατηρείται για πολύ, χάρη στην 

ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή 

επιφανειακή προστασία.

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Προσοχή:

Οι απεικονίσεις των χρωμάτων και των 
επιφανειών στο παρόν έντυπο μπορεί να 
αποκλίνουν ελαφρά από τα διαθέσιμα χρώματα 
για λόγους εκτύπωσης. Ζητήστε και τη συμβουλή 
ενός συνεργάτη της Hörmann.

Επιφάνειες Decograin

Κλειστό ρολό RollMatic

Για μια ενιαία όψη πόρτας οι οδηγοί καθώς και οι επενδύσεις 
πρεκιού και θωράκισης παραδίδονται με την αντίστοιχη 
διακόσμηση Decograin. Η επιφάνεια Decograin δεν διατίθεται 
για εξωτερικά κλειστά ρολά.

Πόρτα οροφής RollMatic OD

Οι οδηγοί και η κάλυψη πρεκιού διατίθενται σε έκδοση  
με βαφή πούδρας στη βασική απόχρωση.

Όψη προφίλ (εσωτερική πλευρά) σε καφέ

Όψη προφίλ (εξωτερικά) σε Decograin Golden Oak

Decograin Golden Oak

Decograin Rosewood

Οδηγός και προφίλ σε Decograin Golden Oak

Οδηγός και προφίλ σε Decograin Rosewood

Οδηγός σε βασική απόχρωση σε Decograin Golden Oak

Οδηγός σε βασική απόχρωση και σε Decograin Rosewood18



Κλειστό ρολό RollMatic / 
Πόρτα οροφής RollMatic OD

Οι οδηγοί, η κάλυψη πρεκιού και η επένδυση κουρτίνας 
διατίθενται σε έκδοση με βαφή πούδρας για μια αρμονική 
εμφάνιση της πόρτας στη βασική απόχρωση.

Επιφάνειες 
Decopaint

Οι επιφάνειες Decopaint Golden Oak 

και Rosewood αποτελούν την 

οικονομική εναλλακτική για τις 

επιφάνειες Decograin. Τα προφίλ 

βάφονται στην εσωτερική και 

εξωτερική πλευρά σε απομίμηση 

ξύλου. Στην απόχρωση Noir 2100 

Sablé η βαφή γίνεται σε μεταλλικό 

ανθρακί.

Επιφάνειες Decopaint

Όψη προφίλ (εσωτερικά) σε Decopaint Golden Oak

Όψη προφίλ (εξωτερικά) σε Decopaint Golden Oak

Decopaint Golden Oak

Decopaint Rosewood

Noir 2100 Sablé μεταλλικό ανθρακί

Οδηγός στη βασική απόχρωση του ντεκόρ

Οδηγός στη βασική απόχρωση του ντεκόρ

Οδηγός και προφίλ σε Noir 2100 Sablé μεταλλικό ανθρακί 19



Λεπτομέρειες απόλυτα 
εναρμονισμένες μεταξύ τους

Το κλειστό ρολό RollMatic διαθέτει πολλές πρωτοποριακές 

λεπτομέρειες, με έναν και μοναδικό στόχο: να σας προσφέρει 

άνεση και ασφάλεια. Από την ιδιαίτερα εύκολη τοποθέτηση 

μέχρι τις εξελιγμένες ευρεσιτεχνίες σχετικά με την ασφάλεια, 

όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν τελειοποιηθεί  

στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο  Ρ Ο Λ Ο  R O L L M A T I C
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Αποκλειστικά στην Hörmann

Αποκλειστικά στην Hörmann Αντιτριβικοί δακτύλιοι έδρασης

Τεχνολογία ελατηρίου έλξης

 Καλά προστατευμένος άξονας περιέλιξης

Η στάνταρ επένδυση του άξονα περιέλιξης εμποδίζει 
πρακτικά την επαφή με το σύστημα περιέλιξης  
της πόρτας. Επιπλέον προστατεύει το ρολό, όταν  
η πόρτα είναι ανοιχτή, από ζημιές και ακαθαρσίες.  
Στις χρωματιστές πόρτες ή πόρτες με επιφάνεια 
Decograin η εμφάνιση είναι ίδια με την κουρτίνα 
ρολού. Στις πόρτες Decopaint η επένδυση  
παραδίδεται στη βασική απόχρωση της πόρτας.

 Τεχνολογία ελατηρίων έλξης  
με το σύστημα ένθετων ελατηρίων

Οι γκαραζόπορτες ρολό RollMatic της Hörmann  
με διπλά ελατήρια έλξης και διπλά συρματόσχοινα 
στηρίζουν το φύλλο της πόρτας και αποτρέπουν  
την πτώση του, σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρίσκεται.  
Το κατοχυρωμένο σύστημα ένθετων ελατηρίων και  
η διάφανη προστατευτική θήκη τους εκμηδενίζουν  
τον κίνδυνο τραυματισμού στη σπάνια περίπτωση  
που σπάσει κάποιο ελατήριο.

 Αντιτριβικοί δακτύλιοι έδρασης

Με τη χρήση αντιτριβικών υλικών μειώνεται  
η δημιουργία σημαδιών από τους δακτυλίους  
έδρασης στα πάνω προφίλ της κουρτίνας ρολού.

 Στάνταρ αγκύρια θύελλας

Η RollMatic της Hörmann αντιστέκεται σθεναρά ακόμη 
και σε μεγάλα φορτία ανέμου (έως κατηγορία 4).  
Τα στάνταρ αγκύρια θύελλας στις άκρες του προφίλ 
συγκρατούν την πόρτα με ασφάλεια στους οδηγούς. 
Επιπλέον προνόμιο είναι η ενισχυμένη αντιδιαρρηκτική 
προστασία.

 Εύκολη συναρμολόγηση

Τα κλειστά ρολά RollMatic συναρμολογούνται γρήγορα 
και εύκολα. Οι πλευρικοί οδηγοί, ο βραχίονας πρεκιού 
και ο μηχανισμός κίνησης βιδώνονται στους τοίχους 
του γκαράζ και στο πρέκι. Στη συνέχεια το ρολό 
αναρτάται στον άξονα περιέλιξης με ιμάντες  
με τη βοήθεια του μηχανισμού κίνησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις τεχνικές 
περιγραφές στη διεύθυνση www.hoermann.de
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Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο  Ρ Ο Λ Ο  R O L L M A T I C

στάνταρ τηλεχειριστήριο 
HSE 4 BS με μαύρη 
ανάγλυφη επιφάνεια και 
πλαστικά καπάκια

Στάνταρ μηχανισμός κίνησης, 
εύκολη συντήρηση, 
εγκατεστημένος εκτός 
επένδυσης

 • Στάνταρ με τηλεχειριστήριο HSE 4 BS 4 πλήκτρων

 • Ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος

 • Ρυθμιζόμενο αυτόματο κλείσιμο**

 • Στάνταρ απασφάλιση έκτακτης ανάγκης  
μέσω σχοινιού έλξης

Σύστημα ελέγχου

 • Ξεχωριστό περίβλημα με πλήκτρα χειρισμού

 • Ενσωματωμένος φωτισμός

Μηχανισμοί κίνησης γκαραζόπορτας Στάνταρ μηχανισμός κίνησης

Κύκλοι ανά ημέρα / ώρα 25 / 10

Δύναμη εφελκυσμού και ώσης 650 N

Στιγμιαίο φορτίο 800 N

Μέγ. ταχύτητα ανοίγματος 11 cm/s

* Τους πλήρεις όρους της εγγύησης θα τους βρείτε στη διεύθυνση: www.hoermann.com
** Απαιτείται φωτοκύτταρο22



Αποκλειστικά στην Hörmann Τεχνολογία ελατηρίου έλξης

Πρόσθετος 
εξοπλισμός

Προαιρετική δυνατότητα απασφάλισης 
έκτακτης ανάγκης από έξω 

Σε γκαράζ χωρίς δεύτερη πρόσβαση σας δίνουμε  
τη δυνατότητα να ανοίγετε την γκαραζόπορτά  
σας και από έξω, αν χρειαστεί (π.χ. σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος).

Προαιρετική εφεδρική μπαταρία ανάγκης 

Με αυτή την εφεδρική πηγή ρεύματος έχετε 
εξασφαλισμένη τροφοδοσία για έως και 18 ώρες  
και το πολύ 5 κύκλους της πόρτας. Η εφεδρική 
μπαταρία ανάγκης φορτίζεται ξανά κατά  
τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

Προαιρετικός ακουστικός συναγερμός 

Ο ήχος του συναγερμού που φτάνει τα 110 dB(A)  
θα κάνει τους διαρρήκτες να το βάλουν στα πόδια.

Χειροκίνητη πόρτα  
με χειροκίνητη ασφάλιση πόρτας

Χάρη στη βοηθητική αντιστάθμιση έλξης ελατηρίου  
τα κλειστά ρολά της Hörmann, ανοίγουν και κλείνουν 
εύκολα με το χέρι και από μέσα και από έξω. Από έξω 
με τη λαβή , από μέσα με αλυσίδα .
Το χειροκίνητο ρολό κλειδώνει μηχανικά μέσω  
μιας εσωτερικής και μιας εξωτερικής λαβής, καθώς  
και από την κλειδαριά. Ανθεκτικοί μεταλλικοί πείροι 
εισέρχονται δεξιά και αριστερά στους οδηγούς.
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Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο  Ρ Ο Λ Ο  R O L L M A T I C

+ 10 mm

Πρόσθετος εξοπλισμός

Λοξό τελικό προφίλ

Η λύση για κεκλιμένα επίπεδα: το λοξό προφίλ 
τελειώματος από αλουμίνιο εξισώνει τις διαφορές ύψους 
σε ολόκληρο το πλάτος της πόρτας (έως 300 mm).  
Το προφίλ τοποθετείται εύκολα. Βιδώνεται απλά στην ήδη 
τοποθετημένη κουρτίνα.
Το προφίλ τελειώματος παραδίδεται στάνταρ με βαφή 
πούδρας σε Deep black (παρόμοιο με το RAL 9005).  
Αν το επιθυμείτε, θα λάβετε το προφίλ τελειώματος  

 και σε χρώμα που να ταιριάζει με την πόρτα σας.

Πρόσθετη κάλυψη πρεκιού

Η πρόσθετη κάλυψη πρεκιού  σταθεροποιεί την κάλυψη 
πρεκιού κατά την τοποθέτηση στο άνοιγμα ή πίσω από  
το άνοιγμα, όταν η κάλυψη πρεκιού είναι ορατή στο 
άνοιγμα. Σχηματίζει ένα αρμονικό τελείωμα πρεκιού  
χωρίς ενοχλητικές οπές συναρμολόγησης. Θα λάβετε  
την πρόσθετη κάλυψη πρεκιού στο χρώμα της πόρτας  
ή με επιφάνεια Decograin.

Σετ εξισορρόπησης συναρμολόγησης

Αν οι τοίχοι δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο το προαιρετικό 
σετ εξισορρόπησης  βοηθάει στην ευθύγραμμη 
τοποθέτηση της πόρτας. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα 
ειδικά για ανακαινίσεις ή ξύλινα δομικά στοιχεία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις τεχνικές 
περιγραφές στη διεύθυνση www.hoermann.de
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100 mm

Εξωτερικό κλειστό 
ρολό

Η λύση όταν δεν υπάρχει χώρος εσωτερικά

Για γκαράζ με ελάχιστο πρέκι ή / και ελάχιστους 
πλευρικούς χώρους θα λάβετε το RollMatic και ως 
εξωτερικό ρολό για τοποθέτηση μπροστά από το 
άνοιγμα του γκαράζ. Το εξωτερικό κλειστό ρολό 
παραδίδεται ως πλήρες πακέτο με βέλτιστα 
προσαρμοσμένο μηχανισμό κίνησης. Για μια 
ομοιόμορφη, αρμονική εμφάνιση της γκαραζόπορτας, 
οι οδηγοί και η επένδυση κουρτίνας παραδίδονται στο 
χρώμα της πόρτας.

 Μεταβλητή θέση του μηχανισμού κίνησης

Ανάλογα με την περίπτωση τοποθέτησης ο μηχανισμός 
κίνησης στο κλειστό ρολό μπορεί να τοποθετηθεί στην 
αριστερή ή δεξιά πλευρά. Η επένδυση άξονα 
περιέλιξης είναι στο σημείο αυτό 100 mm φαρδύτερη 
και περικλείει το μηχανισμό κίνησης, ώστε να τον 
προστατεύει σίγουρα από τον αέρα και την κακοκαιρία 
ή τις επεμβάσεις τρίτων.

 Επένδυση ελατηρίων έλξης με παράθυρα 
οπτικού ελέγχου

Με τα παράθυρα οπτικού ελέγχου στην επένδυση 
ελατηρίων μπορείτε να ελέγχετε εύκολα, αν το 
συρματόσχοινο ή τα ελατήρια λειτουργούν σωστά. Αυτό 
σας δίνει σιγουριά ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.

 Απελευθέρωση ασφαλείας

Με την έλξη χειρός απασφαλίζετε εύκολα τον 
μηχανισμό κίνησης από μέσα. Έτσι μπορείτε π.χ. σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος να ανοίξετε την πόρτα 
χειροκίνητα από μέσα. Προαιρετικά η απελευθέρωση 
ασφαλείας διατίθεται και για τη συναρμολόγηση στον 
εξωτερικό τοίχο σε ένα ασφαλιζόμενο περίβλημα. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 23.
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Η γκαραζόπορτα που εξοικονομεί χώρο – 
ιδανική για περιπτώσεις ανακαίνισης

Το μικρό πλάτος κατασκευής της πόρτας οροφής RollMatic OD επιτρέπει  

την τοποθέτηση σε πολύ στενούς χώρους στο γκαράζ.

Π Ο Ρ Τ Α  Ο Ρ Ο Φ Η Σ  R O L L M A T I C  O D
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 Αθόρυβη λειτουργία

Διπλοί τροχίσκοι οδηγούν την κουρτίνα ρολού 
αθόρυβα και ομοιόμορφα κάτω από την οροφή.  
Οι στενοί οδηγοί αλουμινίου συνδέονται με σταθερές 
εκτροπές γωνιών με μικρές ακτίνες. Χάρη σε αυτόν 
τον τρόπο κατασκευής η πόρτα οροφής RollMatic 
OD χρειάζεται πρέκι μόνο 60 mm.

 Με καλή μόνωση

Ελαστικά λάστιχα στην περιοχή του πρεκιού  
και βουρτσάκια προστατεύουν από καταιγίδες 
(κατηγορία 2). Το εύκαμπτο τελικό προφίλ EPDM 
εξομαλύνει τυχόν ανομοιομορφίες του δαπέδου και 
μονώνει την κάτω ακμή της πόρτας.

 Ενσωματωμένη αντιστάθμιση βάρους

Τα συστήματα πολλαπλών ελατηρίων εξισορροπούν 
ιδανικά το βάρος της κουρτίνας ρολού σε κάθε θέση. 
Έτσι ο μηχανισμός κίνησης προστατεύεται και 
διασφαλίζεται μαζί με την αυτόματη διακοπή 
λειτουργίας του μηχανισμού κίνησης ένας ασφαλής 
χειρισμός της πόρτας. Το ενσωματωμένο σύστημα 
ακινητοποίησης προστατεύει επιπλέον την πόρτα 
έναντι πτώσης σε ενδεχόμενη κοπή του 
συρματόσχοινου.

 Τοποθέτηση μηχανισμού κίνησης  
με τρόπο ώστε να εξοικονομεί χώρο

Οι οδηγοί του μηχανισμού κίνησης μπορούν κατ' 
επιλογή να είναι τοποθετημένοι στον δεξιό  
ή αριστερό οριζόντιο οδηγό. Χάρη στον συμπαγή 
τύπο κατασκευής δεν απαιτείται έξτρα ύψος 
πρεκιού. (Στην εικόνα εμφανίζεται ο προαιρετικός 
μηχανισμός κίνησης SupraMatic)

Μεταβλητή τοποθέτηση

Οι κατακόρυφοι οδηγοί και η κάλυψη πρεκιού 
παραδίδονται στάνταρ στο χρώμα της πόρτας.  
Έτσι η πόρτα μπορεί να τοποθετηθεί και εν μέρει  
και πλήρως στο άνοιγμα.
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Π Ο Ρ Τ Α  Ο Ρ Ο Φ Η Σ  R O L L M A T I C  O D

* Τους πλήρεις όρους της εγγύησης θα τους βρείτε στη διεύθυνση: www.hoermann.com

Μηχανισμοί κίνησης γκαραζόπορτας ProMatic

Κύκλοι ανά ημέρα / ώρα 12 / 5

Δύναμη εφελκυσμού και ώσης 600 N

Στιγμιαίο φορτίο 750 N

Μέγ. ταχύτητα ανοίγματος 14 cm/s

στάνταρ τηλεχειριστήριο 
HSE 4 BS με μαύρη 
ανάγλυφη επιφάνεια και 
πλαστικά καπάκια

ProMatic,  
ο στάνταρ μηχανισμός κίνησης

 • Στάνταρ με τηλεχειριστήριο HSE 4 BS 4 πλήκτρων

 • Εύρεση της θέσης της πόρτας με το προαιρετικό 
τηλεχειριστήριο HS 5 BS

 • Ρυθμιζόμενο άνοιγμα για αερισμό

 • Αυτόματο κλείδωμα πόρτας
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στάνταρ τηλεχειριστήριο 
HS 5 BS με μαύρη 
ανάγλυφη επιφάνεια

Μηχανισμοί κίνησης γκαραζόπορτας SupraMatic E

Κύκλοι ανά ημέρα / ώρα 25 / 10

Δύναμη εφελκυσμού και ώσης 650 N

Στιγμιαίο φορτίο 800 N

Μέγ. ταχύτητα ανοίγματος 22 cm/s

* Τους πλήρεις όρους της εγγύησης θα τους βρείτε στη διεύθυνση: www.hoermann.com

SupraMatic –  
ο εξαιρετικά γρήγορος 
μηχανισμός κίνησης με πολλές 
πρόσθετες λειτουργίες

 • Στάνταρ με τηλεχειριστήριο  
HS 5 BS 5 πλήκτρων

 • Εύρεση της θέσης της πόρτας

 • Ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος

 • Εύκολος προγραμματισμός

 • Δύο ενδείξεις 7 τμημάτων

 • Ρυθμιζόμενο άνοιγμα για αερισμό

 • Αυτόματο κλείδωμα πόρτας

 • Περίβλημα μηχανισμού κίνησης  
από ματ αλουμίνιο
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Πρόσθετος 
εξοπλισμός

Εφεδρική μπαταρία ανάγκης HNA για 
μηχανισμούς κίνησης γκαραζόπορτας 
ProMatic και SupraMatic 

Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης για κάλυψη  
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για έως 18 ώρες  
και 5 κύκλους λειτουργίας πόρτας το ανώτερο. 
Επαναφόρτιση κατά τη διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας για όλους τους σύγχρονους μηχανισμούς 
κίνησης γκαραζόπορτας της Hörmann.

Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης 

Σε γκαράζ χωρίς δεύτερη πρόσβαση συνιστούμε 
πρόσθετη κλειδαριά απασφάλισης έκτακτης ανάγκης. 
Ο διακριτικός κυκλικός κύλινδρος (δεν ενσωματώνεται 
στην κλειδαριά του σπιτιού) απασφαλίζει τη 
γκαραζόπορτά σας για να την ανοίγετε χωρίς κανένα 
πρόβλημα σε περίπτωση ανάγκης.

Πάνελ ανακαίνισης 

Με τα προαιρετικά πάνελ ανακαίνισης η πόρτα 
τοποθετείται στο εσωτερικό πλαϊνό και επικαλύπτει 
ταυτόχρονα άκομψα διάκενα στο πρέκι και την περιοχή 
του εσωτερικού πλαϊνού. Έτσι αποφεύγονται  
οι εργασίες τοιχοποιίας και σπατουλαρίσματος.
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Π Λ Α Ϊ Ν Ε Σ  Π Ο Ρ Τ Ε Σ

Για κάθε κλειστό 
ρολό RollMatic η 
κατάλληλη πλαϊνή 
πόρτα

Στη Hörmann η πλαϊνή πόρτα δεν 

παίζει δευτερεύοντα ρόλο.  

Και αυτό επειδή η συνολική όψη 

είναι σωστή μόνο όταν η πόρτα 

αυτή ταιριάζει τέλεια. Γι' αυτό  

η πλαϊνή πόρτα NT 60 είναι 

διαθέσιμη σε όλες τις επιφάνειες 

και σε όλα τα χρώματα. Έτσι  

η υψηλής ποιότητας κατασκευή 

πλαισίου από αλουμίνιο 60 mm 

δημιουργεί την τέλεια υποδοχή  

για την επένδυση της πόρτας.  

Η στερέωση γίνεται με πήχεις 

συγκράτησης υαλοπίνακα.

Εξωτερική όψη

Εσωτερική όψη

Στάνταρ πόμολο 31



Για ακόμη μεγαλύτερη 
άνεση

Τα εξαρτήματα μηχανισμών κίνησης της 

Hörmann διακρίνονται για την καινοτόμο 

τεχνολογία τους, τον αποκλειστικό σχεδιασμό 

τους και την 100 % συμβατότητά τους – 

ιδανικός συνδυασμός για όλους όσους 

κυνηγούν την τελειότητα.

Θέλετε τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση;

Αυτό είναι το κατάλληλο στοιχείο χειρισμού για 

όλες τις επιθυμίες και ανάγκες σας: κομψό 

τηλεχειριστήριο, στατικός ασύρματος 

διακόπτης ή ασύρματος εσωτερικός διακόπτης 

με άνετο σχήμα – επιλέξτε το αγαπημένο σας.

Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ
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Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ

Τηλεχειριστήριο HS 5 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών  
και λειτουργία εύρεσης θέσης 
της πόρτας,

 Μαύρη ή λευκή γυαλιστερή 
επιφάνεια

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HSE 4 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια με καπάκια 
χρωμίου ή πλαστικά

Τηλεχειριστήριο HSE 2 BS
2 πλήκτρα λειτουργιών  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ή λευκή γυαλιστερή 
επιφάνεια

 Γυαλιστερή επιφάνεια  
σε πράσινο, μοβ, κίτρινο, 
κόκκινο, πορτοκαλί

 Επιφάνειες σε ασημί, 
ανθρακί, σκουρόχρωμο  
ξύλο ρίζας

(Εικ. από αριστερά)

Τηλεχειριστήριο HS 4 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών,

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HS 1 BS
1 πλήκτρο λειτουργιών,

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HSE 1 BS
1 πλήκτρο λειτουργιών,  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια
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 Τηλεχειριστήριο  
HSZ 1 BS
1 πλήκτρο λειτουργιών, 
τοποθετείται στην υποδοχή 
αναπτήρα του αυτοκινήτου

 Τηλεχειριστήριο  
HSZ 2 BS
2 πλήκτρα λειτουργιών, 
τοποθετείται στην υποδοχή 
αναπτήρα του αυτοκινήτου

 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-A BS
Όψη αλουμινίου, 2 πλήκτρα 
λειτουργιών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως μπρελόκ

 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-C BS
Γυαλιστερό επιχρωμιωμένο, 
2 πλήκτρα λειτουργιών, 
χρησιμοποιείται και ως μπρελόκ

 Τηλεχειριστήριο  
HSP 4 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών,  
με κλείδωμα μετάδοσης,  
συμπερ. κρίκος κλειδιών

 Ασύρματος εσωτερικός 
διακόπτης  
FIT 2-1 BS ■ ΝΕΟ
2 λειτουργιών ή για 2 
μηχανισμούς κίνησης

 Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού  
FCT 3 BS
3 λειτουργιών,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα

 Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού  
FCT 10 BS
10 λειτουργιών,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα και 
προστατευτικό κάλυμμα

 Ασύρματη συσκευή 
ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων  
FFL 12 BS
2 λειτουργιών, για έως 12 
δακτυλικά αποτυπώματα

Κλειδο-διακόπτης 
 STUP 50
 STAP 50

ενδοτοίχια και επιτοίχια 
έκδοση, συμπερ. 3 κλειδιών
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Γ Κ Α Ρ Α Ζ Ο Π Ο Ρ Τ Α  Ρ Ο Λ Ο  R O L L M A T I C :  Μ Ε Γ Ε Θ Η  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Εσωτερικό κλειστό ρολό

Τοποθέτηση πίσω από το άνοιγμα, όψη πλευράς τοποθέτησης

Εσωτερικό κλειστό ρολό

Τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα, εσωτερική όψη

Διαστάσεις σε mm
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Διαστάσεις σε mm

Εξωτερικό κλειστό ρολό

Τοποθέτηση μπροστά από το άνοιγμα, όψη πλευράς τοποθέτησης

Επεξηγήσεις

Διάσταση παραγγελίας Πλάτος
Διάσταση παραγγελίας Ύψος
Καθαρό πλάτος
Καθαρό ύψος
Καθαρό πλάτος διέλευσης
Καθαρό ύψος διέλευσης
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας, πλάτος
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας, ύψος
Βάθος τοποθέτησης
Απαιτούμενο ύψος πρεκιού
Πρόσθετη κάλυψη πρεκιού Ύψος
Επίπεδο έτοιμου δαπέδου
Εξωτερικά

Βάθος τοποθέτησης EBT
Ύψος πόρτας έως 2300 mm 290 mm
Ύψος πόρτας από 2301 mm 335 mm

Απαιτούμενο ύψος πρεκιού S /
Πρόσθετη κάλυψη πρεκιού SBH
Ύψος πόρτας έως 2300 mm 290 mm
Ύψος πόρτας από 2301 mm 335 mm

Καθαρό πλάτος διέλευσης LD
Ύψος (με μηχανισμό) LH – 60 mm
Ύψος (χειροκίνητη) LH – 125 mm
Πλάτος LB

Πλευρικός απαιτούμενος 
χώρος

115 mm

Εξωτερική πόρτα ρολό 
πλευρά μηχανισμού κίνησης

215 mm

Κατηγορίες φορτίου ανέμου
Πλάτος πόρτας έως 
3000 mm

Κατηγορία 4

Πλάτος πόρτας έως 
4500 mm

Κατηγορία 3

Πλάτος πόρτας έως 
5000 mm

Κατηγορία 2

Στεγανότητα σε οριζόντια 
βροχή

Κατηγορία 2

Επένδυση εξωτερικής πόρτας ρολό
Επιπλέον στη μεταβλητή θέση μηχανισμού 
κίνησης (στάνταρ αριστερά, προαιρετικά 
δεξιά) με προεξοχή στην πλευρά 
μηχανισμού κίνησης της επένδυσης του 
άξονα περιέλιξης, διατίθεται και 
σε συμμετρική διάταξη.

Για μια ομοιόμορφη εμφάνιση μπορείτε  
να παραγγείλετε συμμετρική θωράκιση!
Τουλάχ. 5 mm απόσταση από την κάλυψη 
πρεκιού / τον οδηγό
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Π Ο Ρ Τ Α  Ο Ρ Ο Φ Η Σ  R O L L M A T I C  O D :  Μ Ε Γ Ε Θ Η  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Πόρτα οροφής

Τοποθέτηση πίσω από το άνοιγμα, όψη πλευράς τοποθέτησης

Πόρτα οροφής

Τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα, εσωτερική όψη
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Πόρτα οροφής

Τοποθέτηση πρόσωπο μέσα στο άνοιγμα με πάνελ 95
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Επεξηγήσεις

Διάσταση παραγγελίας Πλάτος
Διάσταση παραγγελίας Ύψος
Καθαρό πλάτος
Καθαρό ύψος
Καθαρό πλάτος διέλευσης
Καθαρό ύψος διέλευσης
Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος, 
πλάτος
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας, πλάτος
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας, ύψος
Βάθος ώθησης με μηχανισμό κίνησης
Απαιτούμενο ύψος πρεκιού
Επίπεδο έτοιμου δαπέδου
Εξωτερικά

Πλευρικός απαιτούμενος 
χώρος

102 mm

Κατηγορία φορτίου ανέμου
Πλάτος πόρτας έως 
3000 mm

Κατηγορία 3

Πλάτος πόρτας έως 
3500 mm

Κατηγορία 2

Στεγανότητα σε οριζόντια 
βροχή

Κατηγορία 2

Διαστάσεις σε mm 39
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Πλαϊνή πόρτα με απλή κάσα

Τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα, 
άνοιγμα προς τα έξω

Πλαϊνή πόρτα με απλή κάσα

Τοποθέτηση πίσω από το άνοιγμα, 
άνοιγμα προς τα μέσα

Πλαϊνή πόρτα με απλή κάσα

Τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα, 
άνοιγμα προς τα μέσα
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Διαστάσεις παραγγελίας Πλάτος
Ύψος διαστάσεων παραγγελίας
Διάσταση παραγγελίας Πλάτος
Διάσταση παραγγελίας Ύψος
Καθαρό πλάτος διέλευσης
Καθαρό ύψος διέλευσης
Καθαρές διαστάσεις ανοίγματος
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας, 
πλάτος
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας, 
ύψος
Επίπεδο έτοιμου δαπέδου
Εξωτερικά

Υλικό
Πλαίσιο φύλλου πόρτας και 
κούφωμα από γαλβανισμένο 
υλικό και στις δύο πλευρές 
ασταρωμένο με πολυεστερική 
βαφή πούδρας, με οδηγό πάνελ 
ρολού στην εμφάνιση της 
RollMatic. Θέση των πάνελ όχι 
ίδια με το κλειστό ρολό 
RollMatic. Τοποθέτηση 
κρυστάλλων και περσίδων 
εξαερισμού σύμφωνα με το 
κλειστό ρολό RollMatic.

ΕπεξηγήσειςΠλαϊνή πόρτα με γωνιακή κάσα

Άνοιγμα προς τα έξω

Πλαϊνή πόρτα με γωνιακή κάσα

Άνοιγμα προς τα μέσα

10 10

38 38

13
8,

5

13
8,

5

13

20 20

18 18

Διαστάσεις σε mm 41



42



Γνωρίστε την ποιότητα 
της Hörmann  
σε νέες κατασκευές 
και ανακαινίσεις

Με τη Hörmann μπορείτε  

να προγραμματίζετε με απόλυτη 

σιγουριά. Ιδανικά προσαρμοσμένες  

λύσεις για κάθε τομέα σας προσφέρουν 

σε κάθε περίσταση κορυφαία προϊόντα 

με υψηλή λειτουργικότητα.

• Γκαραζόπορτες  
Ιδανικά προσαρμοσμένες στο αρχιτεκτονικό  
στυλ που προτιμάτε: μονοκόμματες ή σπαστές 
γκαραζόπορτες από χάλυβα ή ξύλο.

• Μηχανισμοί κίνησης πόρτας και γκαραζόπορτας  
Απολαύστε υψηλό επίπεδο άνεσης και αντιδιαρρηκτική 
ασφάλεια με τους μηχανισμούς κίνησης της Hörmann 
για γκαραζόπορτες και αυλόπορτες. Με τους 
μηχανισμούς κίνησης πορτών της Hörmann μπορείτε  
να απολαύσετε την άνεση αυτή και στους εσωτερικούς 
χώρους του σπιτιού σας.

• Οικιακές πόρτες  
Στην πλούσια ποικιλία οικιακών πορτών εισόδου υπάρχει  
το κατάλληλο σχέδιο για κάθε ανάγκη και γούστο.

• Χαλύβδινες πόρτες  
Οι συμπαγείς πόρτες για όλες τις περιοχές του σπιτιού,  
από την αποθήκη μέχρι τη σοφίτα.

• Κουφώματα  
Επιλέξτε από την πλούσια ποικιλία μας την κατάλληλη 
πόρτα για νέο κτίριο, επέκταση και ανακαίνιση.

Γκαραζόπορτες και μηχανισμοί κίνησης πόρτας

Οικιακή πόρτα Thermo65 / Thermo46

Χαλύβδινες πόρτες
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας  

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από  

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα  

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό  

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες  

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ασία, κάνουν την εταιρεία HÖRMANN  

τον ισχυρό διεθνή συνεργάτη σας στα πρώτης ποιότητας προϊόντα ενός κτιρίου, 

προσφέροντας «ποιότητα χωρίς συμβιβασμό».

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Hörmann KG Amshausen, Γερμανία

Hörmann KG Dissen, Γερμανία

Hörmann KG Werne, Γερμανία

Hörmann Tianjin, Κίνα

Hörmann KG Antriebstechnik, Γερμανία

Hörmann KG Eckelhausen, Γερμανία

Hörmann Alkmaar B.V., Ολλανδία

Hörmann LLC, Montgomery IL, ΗΠΑ

Hörmann KG Brandis, Γερμανία

Hörmann KG Freisen, Γερμανία

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Πολωνία

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ΗΠΑ

Hörmann KG Brockhagen, Γερμανία

Hörmann KG Ichtershausen, Γερμανία

Hörmann Beijing, Κίνα

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Ινδία
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