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Garážová vrata Hörmann 
 

Garážová vrata Hörmann jsou zárukou německé preciznosti a kvality. Rodinná firma 

Hörmann se pyšní dlouholetou tradicí výroby garážových vrat a pevným čelním místem na 

trhu vratové techniky. 

 

Garážová vrata jsou vyráběná na míru, dle potřeb zákazníka. Volit můžete ze široké nabídky 

dekorů, barev, doplňků a designů, jistě si vybere i ten nejnáročnější zákazník. 

Přednosti garážových vrat Hörmann 

- kvalita podložená dlouholetým vývojem 

- lehký, klidný chod a precizní vedení vrat 

- bezpečnostní prvky  

- ochrana proti sevření prstů 

- automatické vypínání při najetí na překážku 

- těsnění po celém obvodu vrat 

- bezpečná ochrana se zajištěním proti vypáčení 

- perfektní vzhled 

 

 

Záruka 

Záruční lhůta na sekční garážová vrata Hörmann, včetně jejich příslušenství a montáže, činí 

24 měsíců ode dne jejich dodání. 

Záruční lhůta na náhradní díly a dálkové ovladače je 6 měsíců nebo do uplynutí základní 

záruční doby výrobku. 

Prodloužená záruční lhůta - 10 let 

5 let na motory v případě dodržení záručních podmínek. 

Podmínkou poskytnutí záruky je dodržení pravidelných servisních (garančních) prohlídek. 

Privátní vrata - 1x za 12 měsíců od data předání vrat uživateli, nejpozději však po 2.000 

cyklech (otevření + zavření). 
Vrata do hromadných garáží, vrata s velkou četností používání - 1x za 6 měsíců, od data 

předání vrat uživateli, nejpozději po 5.000 cyklech (otevření + zavření). 
Vrata v nestandardním provozu - 1x za 3 měsíce, nebo dle potřeby častěji. 

 

Servisní prohlídku objedná uživatel vrat podle předepsaného termínu nebo při dosažení 

stanoveného počtu cyklů, vždy podle toho, co nastane dříve! 
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Sekční garážová vrata Hörmann 

 

 

Sortiment sekčních garážových vrat nabízí několik variant provedení. 

Vratové sekce jsou vyráběny z ocelového pláště buď jako jednostěnné, ty jsou ideálním 

řešením pro volně stojící garáže, které nepotřebují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. Nebo 

sendvičové ocelové sekce plněné polyuretanovou pěnou, je tak zajištěna dokonalá tepelná 

izolace. Sekce mají speciálně tvarované spoje, při provozu tak zabraňují úrazu, např. skřípnutí 

prstů. Ti nejnáročnější zákazníci si mohou vrata nechat vyrobit i z dřevěného masivu. Lamely 

v jednotlivých sekcích jsou tvarovány tak, že přechody u zavřených vrat prakticky nejsou 

vidět.  

Jednostěnná ocelová sekční vrata LTE  

Dvoustěnná ocelová sekční vrata LPU 

Dvoustěnná ocelová sekční vrata EPU 

Sekční vrata z masivního dřeva LTH  

Sekce dodáváme v mnoha barevných provedeních, dekorech a je možné volit ze široké 

nabídky doplňků vrat. 
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Jednostěnná ocelová sekční vrata LTE 

 

Jednostěnná vrata LTE jsou ideálním řešením pro volně stojící garáže, které nepotřebují 

žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. 

Jednostěnná vrata jsou vyráběna z ocelových sekcí s povrchovou úpravou woodgrain. Sekce 

jsou standardně vyráběny v barvě RAL 9016. 

  

 

 

Dvoustěnná ocelová sekční vrata LPU 

Dvoustěnné ocelové sekce tloušťky 42 mm jsou plněné polyuretanovou pěnou, sekční 

garážová vrata tak mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. 

Na garážová vrata ze zateplených sekcí jsou používány ocelové sekce s PUR pěnou 

s povrchovou úpravou woodgrain, sandgrain, micrograin, silkgrain a decograin. 
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Sekce jsou standardně vyráběny v barvě RAL 9016. Navíc nabízíme celou řadu 

zvýhodněných barev. Na přání zákazníka je možné lakovat do jakékoliv barvy vzorníku RAL. 

 

Vzhled vratového křídla je možné volit z drážek sekcí S, M, L nebo kazetu - dle výběru 

konkrétního typu povrchové úpravy sekce. 
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 Sekční vrata z masivního dřeva LTH 

Sekční garážová vrata z masivních dřevěných panelů jsou dokonalým doplňkem dřevěných 

domů nebo budov s mnoha dřevěnými prvky, například hrázděnými stěnami nebo fasádními 

prvky. Dřevo je impregnováno již ve výrobním závodu k ochraně proti škůdcům dřeva a 

modré hnilobě. K ochraně proti povětrnostním vlivům se musí dále oboustranně ošetřit 

ochrannou lazurou na dřevo, aby zůstal zachován dokonalý vzhled. 

Dřevěné sekce jsou vyráběny ze dvou druhů dřeva - severského smrku a kanadské tsugy. 

 

 

Garážová sekční vrata z masivního dřeva dodáváme v 8 barevných provedeních. 

 

 

 

Pro dokonalý vzhled dřevěných garážových vrat 

může zákazník volit z mnoha designových motivů 

nebo volit individuální vzhled vratového křídla. 

K vytvoření individuálního vzhledu stačí jako 

předloha jednoduchý nákres, počítačem řízená 

frézka vyrobí podle vašeho návrhu vaše vysněná 

vrata. 
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Boční sekční vrata Hörmann 

Boční sekční vrata poskytují svým uživatelům mnoho výhod. Díky umístění kolejnic vrat 

zůstává strop garáže zcela volný k dalšímu využití. Boční vrata umožňují snadný průchod 

osob při částečném otevření, vrata můžete, díky již standardní funkci „integrované dveře“, jen 

částečně odsunout a do garáže vstoupit. Tato velmi praktická možnost šetří nejen váš čas, ale 

snižuje i úniky tepla. Boční vrata lze montovat i ve složitých montážních prostorech (např. 

skony střechy atd.). 

 

 

Boční sekční vrata jsou tvořena vertikálně sestavenými sendvičovými 

sekcemi tloušťky 42 mm. Sekce tvoří ocelový plášť plněný 

polyuretanovou pěnou, vrata tak mají výborné tepelně-izolační 

vlastnosti. Vratové sekce mají speciálně tvarované spoje, při provozu 

tak zabraňují úrazu, např. skřípnutí prstů. Křídlo vrat je bezpečně a 

precizně vedeno stabilními dvojitými vodícími kladkami nahoře, dole 

pak v zaoblené podlahové kolejnici. Podlahová kolejnice umožňuje 

snadné čištění, oba její konce jsou otevřené. 

Boční vrata jsou opatřena trvale elastickým těsněním po celém 

obvodu, je tak zajištěna dokonalá tepelná izolace a garáž chráněna 

proti nepřízním počasí (vítr, déšť). 
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K výrobě bočních sekčních vrata jsou používány sekce s povrchovou úpravou woodgrain, 

sandgrain, micrograin, silkgrain a decograin. 

 

 

 

Sekce jsou standardně vyráběny v barvě RAL 9016. 

Navíc nabízíme celou řadu zvýhodněných barev. Na 

přání zákazníka je možné lakovat do jakékoliv barvy 

vzorníku RAL. 

 

 

Vzhled vratového křídla je možné volit z drážek sekcí 

S, M, L nebo kazetu - dle výběru konkrétního typu 

povrchové úpravy sekce. 

 

Boční sekční vrata je možné doplnit různými typy 

prosklení. 

 

 

 

 

Ruční madla k bočním vratům se standardně dodávají 

umělohmotná v barvě bílý hliník. Na výběr máte další 

varianty povrchů madel z kovových odlitků. U 

pohonem ovládaných vrat plní madlo funkci 

automatických integrovaných dveří, šířku průchodu lze 

individuálně nastavit.  
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Výklopná vrata Hörmann Berry 

 

 

 

 

 

Výklopná vrata Berry jsou klasikou v sortimentu firmy Hörmann, pro svou oblíbenost u 

zákazníků zde mají své neotřesitelné místo. Výklopná vrata Berry v sobě nesou více než 

50leté zkušenosti s výrobou a vývojem garážových vrat. 

Rám výklopných vrat tvoří široká pozinkovaná zárubeň. Spolu s vodorovným zesílením 

vratového křídla zaručuje vratům Berry vysokou stabilitu. Kolejnice vrat vedou křídlo 

precizně, zabraňují vykolejení křídla a spolu s otěruvzdornými pojezdovými kladkami 

zajišťují lehký a tichý chod vrat. Proti dešti a větru je garáž chráněna dorazovou lištou. 

Pro vysokou bezpečnost jsou výklopná vrata vybavena flexibilními ochrannými kryty a 

flexibilními lištami mezi křídlem vrat a rámem. Zabraňují nebezpeční sevření prstů. Vrata 

jsou dodávána s vícenásobnými pružinami pro 100% ochranu. 

Instalovaná otočná závora pevně zafixuje rohy křídla vrat na rámu, vypáčení vrat je téměř 

nemožné. Tento systém uzamykání je jedinečný.  

 

Vratová křídla výklopných vrat jsou vyráběna 

v mnoha vzhledech, typech povrchu a 

barvách. Exclusivně jsou vyráběna také 

z masivního dřeva. Není nic jednoduššího než 

sladit vaše nová výklopná vrata Berry s vaším 

domem. Z této široké škály možností 

provedení si vybere i ten nejnáročnější 

zákazník. 
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Dřevěná výklopná vrata je možné doplnit elegantním prosklením. 

 

 

 

Madla vrat 

Vyklápěcí vrata jsou osazena bezpečnostními a tvarově jedinečnými klikami. Perfektně 

padnou do ruky díky ergonomickému tvarování.  

 

Vstupní dveře 

 

Vstupní integrovaná dvířka je možné umístit do garážových vrat. Vstupní dveře umožňují 

pohodlný vstup do garáže bez nutnosti otevírání celých vrat. Nízký práh dvířek usnadňuje 

zavážení kol, kočárků či sekaček do garáže, může zároveň sloužit jako bezbariérový vstup do 

objektu.  

Hliníkový rám dveří je standardně eloxován v přírodním odstínu a volitelně je dodáván také 

v barvě vrat. Horní článek vrat je průběžně, tedy i v prostoru dveří, opatřen těsněním 

překladu. 

Integrovaná vstupní dvířka jsou součástí garážových vrat, vrata při otevírání vyjíždějí spolu 

s dvířky pod strop garáže. Instalovaný speciální snímač zabraňuje otevření garážových vrat 

v případě otevřených vstupních dvířek. Samozavírač zajišťuje okamžité zavření dvířek po 

průchodu uživatele.



STÍNÍCÍ TECHNIKA 

 

 Pohony garážových vrat Hörmann 

 

Garážová vrata bez ovládání dálkovým ovladačem 

si v dnešní době dokáže představit jen málokdo. 

Automatické pohony garážových vrat svému 

majiteli přinášejí komfort a bezpečí. Díky 

dálkovému ovládání vrat nemusíte vystupovat 

z vozidla, což je velmi příjemné hlavně v noci či 

při nepříznivém počasí.  

Pohony dodávané ke garážovým vratům Hörmann 

splňují ty nejvyšší požadavky kvality a 

bezpečnosti. 

Vrata osazená těmito pohony jsou skvěle chráněna 

proti zvednutí. Při uzavření vrat dochází 

k automatickému uzamknutí proti zvednutí.  

Mechanismus uzamknutí je mechanický a je 

účinný i při výpadku proudu. Vrata jsou 

uzamknuta a chráněna proti vypáčení. 

 

 

Pohony automaticky vypínají chod vrat při najetí na překážku. Dodávané pohony mají tichý a 

plynulý chod, pozvolný rozjez a zastavení. 

 

 

S možností použití vhodného typu pohonu vám rádi 

odborně poradíme. 

 

Inovativní dálkový ovladač BiSecur se vyznačuje 

elegantním vzhledem a snadným ovládáním. Jedinečná 

funkce ovladače umožňuje zjistit polohu garážových vrat 

pomocí jediného stisknutí tlačítka. 
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SupraMatic E 

- 650N, max. šířka vrat 5500 mm 
- nízká spotřeba elektrické energie 
- tichý a plynulý chod 

- samostatně zapínatelné halogenové osvětlení 
- 5tlačítkový dálkový ovladač vč. dotazu na polohu vrat - standardně dodávaný v černé barvě 

 

 

SupraMatic P 

- 750N, max. šířka vrat 6000 mm 
- nízká spotřeba elektrické energie 
- tichý a plynulý chod 
- včetně světelné závory 
- samostatně zapínatelné halogenové 

osvětlení 
- 5tlačítkový dálkový ovladač vč. dotazu 

na polohu vrat - standardně dodávaný 

v černé barvě 
- pro těžká vrata a vrata s integrovanými 

dveřmi 

 

SupraMatic HT 

- nízká spotřeba elektrické energie 
- tichý a plynulý chod 
- samostatně zapínatelné halogenové osvětlení 
- 5tlačítkový dálkový ovladač vč. dotazu na polohu vrat - standardně dodávaný v černé barvě 
- vhodný pro hromadné a podzemní garáže 

 

ProMatic 

- 600N, max. šířka vrat 5000 mm 
- tichý a plynulý chod 
- přídavná otvírací výška vrat k větrání garáže 
- 2tlačítkový dálkový ovladač - standardně dodávaný v černé barvě 

 

ProMatic Akku 

- 350N, max. šířka vrat 3000 mm 
- tichý a plynulý chod 
- přídavná otvírací výška vrat k větrání garáže 
- 2tlačítkový dálkový ovladač - standardně dodávaný v černé barvě 
- pro garáže bez přívodu proudu - nabíjení pomocí akumulátoru nebo solární energií 

 

 

 

Na všechny typy pohonů poskytujeme prodlouženou záruku 5 let. 


