
1 2 3Garážová vrata společnosti 
Hörmann mají stejně vysoké 
lamely s přesným rozdělením 
drážek.

Harmonický celkový dojem. 
Stejný vzhled zárubně i křídla 
vrat.

Komfortní dotazování na polohu 
vrat. Pohodlně a bezpečně díky 
dvousměrné ovládací technice.

Sekční garážová vrata
Den co den větší komfort a bezpečnost Jen u firmy Hörmann

388 312 312 
739 424 044

obchod@JVPsystem.cz
www.JVPsystem.cz

Zajišťujeme  dodání,  montáž,  servis  a  pozáruční  servis !

DVEŘE     VRATA     BRÁNY
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• Ochrana proti vloupání zajištěním 
proti zvednutí

• Automatické vypínání při nečekaných 
překážkách

• Klidný chod vrat díky pozvolnému 
rozjezdu a pozvolnému zastavení

• Rychlost až 22 cm/s
• Snadné programování
• Bezpečnost díky 128bitovému 

šifrování
• Dotaz na polohu vrat (otevřeno/

zavřeno)
• Nastavitelná druhá otvírací výška
• Nízký příkon 1 W v pohotovostním 

režimu

Dobré důvody pro značku Hörmann
Vedoucí firma na trhu má inovace
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Bezpečnostní 
charakteristiky dle 
evropské normy  
EN 13241-1

Řešení blízká 
praxi

Účinná tepelná 
izolace

Optimální 
dlouhodobá ochrana

Technika tažné 
pružiny se 
systémem pružina 
v pružině

Technika torzní 
pružiny 
s integrovanou 
pojistkou proti 
zlomení pružiny

Zajištěné vedení 
vrat v 
bezpečnostních 
vodicích kolejnicích

Ochrana proti 
sevření prstů venku 
i vevnitř a u závěsů

Jen u firmy Hörmann

U firmy Hörmann jsou sekční vrata 
samotná i v kombinaci s pohony 
zkoušena a certifikována podle 
vysokých bezpečnostních 
požadavků evropské 
normy 13241-1.

Integrované dveře bez vysokého 
prahu. Pro snadný průchod osob do 
garáže doporučujeme integrované 
dveře. Tak může z garáže 
vyzvednout jízdní kola nebo 
zahradní stroje, aniž byste otvírali 
vrata.

Patka zárubně o výšce 4 cm z 
umělé hmoty odolné proti křehnutí 
chrání vrata dlouhodobě před 
možnou korozí a na rozdíl od 
konkurenčních řešení i při 
nahromadění mokra.

SupraMatic
Super rychlý pohon s mnoha 
přídavnými funkcemi

ProMatic
Cenově výhodný nástup do 
prvotřídní kvality Hörmann

Standardně s dálkovým ovladačem 
HS 5 BS v černé barvě

Standardně s dálkovým 
ovladačem HSE 2 BS v černé 
barvě

Vždy, když je garáž součástí domu, 
doporučujeme dobře tepelně 
izolovaná garážová vrata. S 
připojením zárubně Hörmann 
ThermoFrame ještě zlepšíte už i tak 
dobré izolační vlastnosti vrat LPU.
* u dvoustěnných sekčních garážových vrat LPU 
ve velikosti: 5000 × 2125 mm

Samozřejmě více bezpečnosti
Bezpečná ve dne i v noci díky automatickému uzamknutí vrat




