
WK 2
Tanúsított
biztonság

 ThermoPro bejárati ajtók
Acélból a ház fő- és mellékbejáratára

Számos motívum opcionálisan WK 2  
betörésgátló biztonsági kivitelben is kapható



A Hörmann ThermoPro acélajtók széles motívumválasztékban 
kaphatók. Ezekhez a kedvező árú ajtókhoz alapkivitelként  
jár a biztonságot nyújtó több pontos reteszelés, kiváló 
hőszigetelésüknek köszönhetően pedig energiát takarítanak 
meg. Egy ilyen ajtó esztétikus névjegye lehet otthonának.

Élvezze otthona kényelmét
Bejárati ajtók a bevált Hörmann márkaminőségben
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A több mint 75 éves kapu- és meghajtás-gyártási 
tapasztalat, a mintegy 20 millió eladott kapu és meghajtás, 
Európa első számú piacvezetőjévé tette a Hörmann céget. 
A Hörmann automata szekcionált kapuk kényelmet, 
nagyfokú biztonságot és esztétikus külső megjelenést 
nyújtanak. További információt kérjen a Hörmann 
szakkereskedőktől.

Fokozott hőszigetelés a hőhídmentes,  
PU-habbal töltött ajtólapnak köszönhetően.

Dupla tömítés, a lábrészen kiegészítő  
kefetömítéssel véd az időjárás hatásaitól.

Az alapkivitelben 5-pontos reteszelés  
biztonságot nyújt Önnek.

Látható szárnykeret nélkül
A Hörmann ThermoPro bejárati ajtók külső megjelenése  
esztétikus és modern. A formatartó, síkfelületű acél ajtólap, 
látható szárnykeret nélküli, nagyon szép.

Nagyfokú hőszigetelés
Manapság minden a ház energia-megtakarításán múlik.  
A ThermoPro ajtók is hozzájárulnak ehhez. A 46 mm vastag  
és teljes egészében PU-keményhabbal kitöltött ajtólapnak 
köszönhetően az ajtó hőszigetelése kiváló, az U-érték  
legfeljebb 1,2 W/ (m²·K). Ezzel energiát, azaz pénzt takarít meg!

Tökéletesen tömített
Dupla tömítések (mind a négy oldalon), kiegészítve 
saroktömítéssel az alsó részen: ezek jelentik  
a védelmet a széllel és az időjárással szemben.  
A hőveszteség csökken.

11-pontos reteszelés
Mivel Ön és családja biztonságban szeretné érezni  
magát otthonában, az összes ThermoPro ajtó  
alapkivitelben több ponton záródó reteszeléssel  
van felszerelve. Ezáltal nyújtja Önnek a biztonság érzését.

Betörésgátló WK 2  
biztonsági felszereltség
Sok bejáratiajtó-motívum* WK 2 kivitelben  
is kapható – még több biztonság Önnek  
és családjának.

Bevizsgált márkaminőség
Valamennyi ThermoPro ajtó az ISO 9001 szabvány 
szerint készül, és rendszeres szigorú minőségi 
vizsgálatoknak kell megfelelnie. A CE-jelölésről 
felismerhető, hogy az ajtók megfelelnek  
az EN 14351-1 EU-irányelvnek. Az ajtó teljesíti 
valamennyi, e szabványban meghatározott 
követelményt.
Előnyök:

Csapóeső elleni védelem•	
Szélállóság•	
Légzáróság•	
Hanggátlás•	
Hőszigetelés•	

Törvényileg védve. Az utánnyomás, kivonatosan is, csak a mi 
beleegyezésünkkel megengedett. A változtatások jogát fenntartjuk.

* oldalelemek ill. felülvilágító nélkül
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11-szeresen biztosítva 
forgónyelves reteszeléssel

Így biztonságban érezheti magát 
otthon: 2 kónuszos forgó retesznyelv 
befordul, 2 kiegészítő csapzár  
és 1 zárretesz betolódik a tok 
zárlemezébe, és az ajtólapot erősen  
a tokhoz húzza. A pántoldalon  
3 további biztonsági csap és  
a 3 görgős pánt gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi az ajtó kiemelését.  
A csendesen záródó zárnyelv révén  
az ajtó nagyon halkan záródik.

Csendesen záródó zárnyelv

Zárretesz

Forgónyelves reteszelés  
biztonsági csappal

Biztonsági csap

Alapkivitelben a lehető legjobban felszerelve
Mert a márkaminőség a döntő a részletekben is
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Elektronikus ajtónyitó
Az elektronikus zárellendarabbal az ajtót egyszerűen  
egy kapcsolóval a ház belsejéből nyithatja. Lehetőség van  
arra is, hogy – pl. napközben – átállítsa a záremelőt, majd 
kívülről egy könnyed nyomásra már nyílik is a bejárati ajtó.

Alsó esővető
Véd és igényes megjelenésű, ráadásul a csapóeső 
levezetését szolgáló RAL 9016 fehér színű  
alsó esővető utólag is egyszerűen felszerelhető.

Opcionális kivitel a nagyobb kényelem érdekében:

Alumíniumtok
A hőhídmentes alumíniumtok 
Roundstyle megjelenéssel (felső kép) 
és szögletes kivitelben (alsó kép).

Egy síkot alkotó ajtófelület
A teljesen tömör, sík, látható 
szárnykeret nélküli ajtólap 
hangsúlyozza az ajtó  
megjelenésének harmóniáját.

Legjobb beállítás, a 3D görgős 
pántoknak köszönhetően
Könnyed ajtóműködés garantálható  
a stabil, kétrészes, három dimenzióban 
állítható, stiftbiztosítással ellátott, 
alumínium megjelenésű, díszkupakos 
pántoknak köszönhetően.

Tökéletesen tömített
A 20 mm magas hőhídmentes 
alumínium-műanyag küszöb és  
a körbefutó dupla tömítések csökkentik 
a hőveszteséget, amivel értékes energiát 
takaríthat meg. A lábrésznél szél és 
vihar elleni védelmet nyújt a kiegészítő 
kefetömítés.

Belső kilincs
Minden ajtó szériában szép formájú 
belső kilinccsel és kívül rozettával 
kerül kiszállításra. Alapkivitelben  
fehér ill. alumínium vagy nemesacél 
változatban.

Hengerzárbetét
Alapkivitelben 5 kulccsal szállítva. 
Vész- és veszélyfunkcióval, azaz  
az ajtó akkor is zárható, ha egy  
kulcs belülről a zárban maradt.
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Nagyfokú hőszigetelés
Ezen oldal ajtómotívumai abban tűnnek ki, hogy a kívül-belül az ajtóval  
egy síkot alkotó 3-rétegű üvegezés különösen jó hőszigetelést biztosít.
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biztonság

TPS 900, RAL 9016 fehér színben, oldalelemekkel (opciós).

TPS 700, ◀  RAL 9016 fehér színben, oldalelemekkel (opciós).

TPS 700, RAL 9016 fehér színben. TPS 800, RAL 9016 fehér színben.

TPS 700
HB 38-2 nemesacél fogantyú az acélbetéten, 
végigfutó üvegezés: 3-rétegű hőszigetelt,  
kívül VSG, belül homokszórt Float, átlátszó 
keresztsávokkal és átlátszó Float. 
U-érték max. 1,5 W/ (m²·K)*.

TPS 800
HB 38-2 nemesacél fogantyú acélbetéten, 
4 üvegezett négyzettel: 3-rétegű hőszigetelt, 
kívül VSG, belül homokszórt Float, átlátszó 
keresztsávokkal és átlátszó Float. 
U-érték max. 1,4 W/ (m²·K)*.

TPS 900
HB 38-2 nemesacél fogantyú az acélbetéten, 
lekerekített üvegezés: 3-rétegű hőszigetelt, 
kívül VSG, belül homokszórt Float, átlátszó 
keresztsávokkal és átlátszó Float. 
U-érték max. 1,5 W/ (m²·K)*.

TPS 700 / 800 / 900 
oldalelemek / felülvilágítók

2-rétegű hőszigetelt üveg, kívül VSG, belül  ●

homokszórt Float átlátszó sávok nélkül
2-rétegű hőszigetelt üvegezés, kívül VSG,  ●

belül átlátszó Float

* Ajtómérettől függően

Színek / felületek
10 kedvező árú  ●

színben
4 Decograin felülettel ●

WK 2 kivitel
Az oldalelem és felülvilágító 
nélküli TPS 700 / 800 / 900 
ajtómotívumok WK 2 betörésgátló 
kivitelben is kaphatók.

Üvegezőkeret
nemesacélból ●
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Hosszú életű márkaminőség
Az acél Hörmann ThermoPro ajtók tűzi horganyzottak, korrózióvédettek 
és kiváló minőségű poliészter festéssel vannak ellátva.
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TPS 010, RAL 9016 fehér színben. TPS 020, RAL 9016 fehér színben.

TPS 030, RAL 9016 fehér színben. TPS 040, RAL 9016 fehér színben.

* Ajtómérettől függően

TPS 010
HB 14-2 nemesacél fogantyú acélbetéten, 
U-érték max. 1,2 W/ (m²·K)*.

TPS 010 oldalelemek / felülvilágítók
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül Mastercarré üvegbetét
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül 504 jelű ornamentüveg
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül homokszórt Float
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül átlátszó Float

TPS 020 / TPS 030
HB 14-2 jelű nemesacél fogantyú az acélbetéten, 
végigfutó üvegezés: 2-rétegű hőszigetelt üveg, kívül 
VSG, belül Mastercarré. U-érték max. 1,4 W/ (m²·K)*.

TPS 020 / 030 oldalelemek / felülvilágítók
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül Mastercarré üvegbetét
2-rétegű hőszigetelt üvegezés, kívül VSG,   ●

belül átlátszó Float

TPS 040
HB 14-2 jelű nemesacél fogantyú az acélbetéten, 
Ø 300 mm-es körüvegezéssel: 2-rétegű hőszigetelt 
üveg, kívül VSG, belül 504 jelű ornamentüveg. 
U-érték max. 1,3 W/ (m²·K)*.

TPS 040 oldalelemek / felülvilágítók
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül 504 jelű ornamentüveg
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül átlátszó Float

TPS 020, ◀  RAL 9016 fehér színben.

Színek / felületek
10 kedvező   ●

árú színben
4 Decograin   ●

felülettel

WK 2 kivitel
Az oldalelem és felülvilágító  
nélküli TPS 010 ajtómotívum WK 2 
betörésgátló kivitelben is kapható.

Üvegezőkeret
„Roundstyle”  ●

műanyagból
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Bordázott motívumok
Elegáns az időtlen bordázott felülettel, a Hörmann M-bordás  
szekcionált garázskapukhoz hasonló megjelenéssel.
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TPS 015, RAL 9016 fehér színben.

TPS 025, RAL 9016 fehér színben.

* Ajtómérettől függően

TPS 015
HB 14-2 nemesacél fogantyú bordázott 
acélbetéten, U-érték max. 1,3 W/ (m²·K)*.

TPS 015 oldalelemek / felülvilágítók
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül Mastercarré üvegbetét
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül 504 jelű ornamentüveg
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül homokszórt Float
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül átlátszó Float

TPS 025
HB 14-2 jelű nemesacél fogantyú a bordázott 
acélbetéten, végigfutó üvegezés: 2-rétegű 
hőszigetelt üveg, kívül VSG, belül Mastercarré. 
U-érték max. 1,5 W/ (m²·K)*.

TPS 025 oldalelemek / felülvilágítók
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül Mastercarré üvegbetét
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●

kívül VSG, belül átlátszó Float

TPS 015, ◀  RAL 9016 fehér színben,  
oldalelemmel (opciós).

Színek / felületek
10 kedvező   ●

árú színben
4 Decograin felülettel ●

Üvegezőkeret
„Roundstyle”  ●

műanyagból

WK 2 kivitel
Az oldalelem és felülvilágító  
nélküli TPS 015 ajtómotívum WK 2 
betörésgátló kivitelben is kapható.
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Klasszikus megjelenés
Ezek az ajtómotívumok tökéletesen illeszkednek a Hörmann  
kazettás kapukhoz, ezáltal a ház külseje stílusossá válik.
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TPS 100
HB 14-2 nemesacél fogantyú 6 kazettából  
álló acélbetéten. U-érték max. 1,3 W/ (m²·K)*.

TPS 200
HB 14-2 jelű nemesacél fogantyú az acélbetéten,  
2-rétegű hőszigetelt üvegezés, kívül VSG,  
belül kalapácsolt katedrálüveg rászerelt üvegosztóval. 
U-érték max. 1,4 W/ (m²·K)*.

TPS 300
HB 14-2 jelű nemesacél fogantyú az acélbetéten,  
2-rétegű hőszigetelt üvegezés, kívül VSG,  
belül kalapácsolt katedrálüveg rászerelt üvegosztóval. 
U-érték max. 1,8 W/ (m²·K)*.

TPS 400
HB 14-2 jelű nemesacél fogantyú az acélbetéten,  
2-rétegű hőszigetelt üvegezés, kívül VSG, belül  
kalapácsolt katedrálüveg rászerelt üvegosztóval. 
U-érték max. 1,7 W/ (m²·K)*.

TPS 100 / 200 oldalelemek
Panelbetét, 46 mm-es, 3 kazettából álló ●
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●
kívül VSG, belül kalapácsolt katedrálüveg.
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●
kívül VSG, belül átlátszó Float

TPS 300 / 400  oldalelemek
Panelbetét, 46 mm-es, 1 kazettás mezővel   ●
és 2-rétegű hőszigetelt üvegbetéttel, kívül VSG,  
belül kalapácsolt katedrálüveg rászerelt osztókkal.
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●
kívül VSG, belül kalapácsolt katedrálüveg.
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●
kívül VSG, belül átlátszó Float

Felülvilágító
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●
kívül VSG, belül kalapácsolt katedrálüveg.
2-rétegű hőszigetelt üvegezés,   ●
kívül VSG, belül átlátszó Float

TPS 300, ◀  RAL 9016 fehér színben, oldalelemmel (opciós).

TPS 300, RAL 9016 fehér színben. TPS 400, RAL 9016 fehér színben.

* Ajtómérettől függően

WK 2
Tanúsított
biztonság

Színek / felületek
10 kedvező árú  ●

színben

WK 2 kivitel
Az oldalelem és felülvilágító 
nélküli TPS 100 ajtómotívum 
WK 2 betörésgátló kivitelben  
is kapható.

Üvegezőkeret
„Profilstyle”  ●

műanyagból

TPS 200, RAL 9016 fehér színben.TPS 100, RAL 9016 fehér színben.
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Az Ön ízlése dönt:
válassza kedvenc színét

Ön dönthet a leginkább tetsző szín mellett: 
a klasszikus fehér, a sok kedvező árú szín egyike vagy a Decograin  
felület – színben illeszkedve a Hörmann garázskapuhoz.
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Alapkivitelben fehér színben
A ThermoPro ajtók alapkivitelben  
fehér színben kerülnek kiszállításra.

10 kedvező árú szín
A bejárati ajtók kaphatók 10 kedvező  
árú külső-belső színbevonattal is.

Az összes színt a RAL-színskála szerint adtuk meg.

TPS 200, RAL 8028 
földbarna, kedvező árú szín.

TPS 020, RAL 3003 
rubinpiros, kedvező árú szín.

Exkluzív a
a TPS 010 / 015 / 020 / 025 / 030 / 040 / 700 / 800 / 900 
motívumokhoz
Ezek a motívumok a külső-belső oldalon Decograin felülettel 
rendelkeznek, a Golden Oak (aranytölgy), Dark Oak (sötéttölgy) vagy 
Night Oak (mély-sötét tölgy) a természetes fa megjelenését nyújtja, 
míg a Titan Metallic felület modern megjelenést ad az ajtónak.

Az ábrázolt színek és felületek nyomdatechnikai  
okokból eltérhetnek a valóságostól.

TPS 300, RAL 6005 
mohazöld, kedvező árú szín.

TPS 800, Decograin 
Golden Oak (aranytölgy) 
felülettel.

TPS 900, Decograin 
Titan Metallic felülettel

TPS 700, Decograin felület 
Dark Oak (sötéttölgy).

Golden Oak Dark Oak Night Oak  ÚJ Titan Metallic

Antracitszürke RAL 7016Fehéralumínium RAL 9006

Földbarna  RAL 8028

Agyagbarna  RAL 8003 Galambkék RAL 5014

Világosszürke RAL 7035

Rubinpiros RAL 3003Szürke RAL 7040

Világos elefántcsont RAL 1015

Mohazöld RAL 6005
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Ahogy Ön szeretné:
egyedi fogantyúk és üvegezések ajtókhoz, oldalelemekhez és felülvilágítókhoz

A Hörmann ThermoPro házbejárati-ajtó programban  
Ön minden ajtómotívumhoz hozzáillő oldalelemet és  
felülvilágítót kaphat a bejárat jobb megvilágítása érdekében.

TPS 700, ▲  Decograin Titan Metallic felülettel, oldalelemmel és felülvilágítóval (opcionális).
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Ajtók üvegezései

TPS 020 / 025 / 030 / 040
A 2-rétegű hőszigetelt üvegezéssel 
(24 mm) ellátott ajtó kitűnik nagyfokú 
hőszigetelésével, UD-értéke  
max. 1,3 W/ (m²·K). A „Roundstyle”  
műanyag üvegezőkeret modern, 
harmonikus hatást kölcsönöz  
az ajtónak.

TPS 700 / 800 / 900
A 3-rétegű hőszigetelt üvegezéssel 
(44 mm) ellátott ajtó igen jó,  
max. 1,4 W/ (m²·K) hőszigeteléssel 
(UD-érték) bír. A külső-belső oldalon  
a síkban futó optika, valamint  
a nemesacél üvegezőkeretek 
hangsúlyozzák az elegáns összhatást.

TPS 200 / 300 / 400
A 2-rétegű hőszigetelt üvegezéssel 
ellátott (24 mm) kazettás ajtó nagyfokú 
hőszigeteléssel rendelkezik, UD-értéke 
max. 1,4 W/ (m²·K). A „Profilstyle” 
műanyag üvegezőkeret tökéletes 
harmóniában van a klasszikus kazettás 
megjelenéssel.

Egy szép fogantyú hangsúlyosabbá teszi az ajtót
Minden ajtóhoz alapkivitelben a 6 – 13. oldalon ábrázolt külső fogantyú jár. Alternatív választható  
más foganytúvariáció (ES 0 keskeny címkés vagy ES 1 szélescímkés) és más anyagkivitel is:

ES 0 / ES 1 gombos 
váltógarnitúra (a képen: 
ES1 alumínium színben)

ES 0 / ES 1 ajtófogantyú-
garnitúra (a képen 
nemesacél ES 0)

Alumínium

Nemesacél

Minden fogantyú 
két felülettel 
rendelhető:

Üvegezések oldalelemekhez és felülvilágítókhoz

Homokszórt Float Mastercarré Kalapácsolt katedrálüveg504 jelű ornamentüvegÁtlátszó Float
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Ajtó vízszintes metszete

Tokvariációk

Ajtó függőleges metszete

Oldalelem vízszintes metszete

ThermoPro
Méretek és beépítési adatok

Ajtók

Szabványos méretek

Keretkülméret 
(rendelési méret)

Szabad 
falnyílásméret

Szabad 
átjáróméret

1000 × 2100 1020 × 2110 872 × 2016

1100 × 2100 1120 × 2110 972 × 2016

Egyedi méretek 

Keretkülméret (rendelési méret)

TPS 100, 200, 
300, 400 875 – 1100 × 1990 – 2100

TPS 020, 025, 
030, 700, 800, 
900

875 – 1250 × 1990 – 2250

TPS 010, 015, 
040 875 – 1250 × 1875 – 2250

Oldalelemek

Szabványos méretek

Keretkülméret (rendelési méret)

Üvegbetét: Mastercarré,  
átlátszó üveg, homokszórt Float
TPS 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 
800, 900

400 × 2100

Panelbetét: TPS 100, 200, 300, 400 450 × 2100

Egyedi méretek

Keretkülméret (rendelési méret)

Üvegbetét: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900 400 – 1000* × 1875 – 2250

Panelbetét: TPS 100, 200, 300, 400 450 × 1990 – 2100

Felülvilágítók

Egyedi méretek

Keretkülméret (rendelési méret)

Üvegbetét: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900 875 – 2250 × 400 – 500 

Panelbetét: TPS 100, 200, 300, 400 875 – 2000 × 400 – 500

* 500 mm-es szélességtől nem lehetséges felülvilágító

Minden méret mm-ben

A1 jelű tok A2 jelű tok
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Hörmann minőség
minden felhasználási területhez, új építés és felújítás esetén

A Hörmann-nal mindig biztosra  
mehet. Gondosan egymásra hangolt 
megoldásokat kínálunk Önnek  
magas funkcionalitású, kiváló  
minőségű termékekkel.

Garázskapuk

Harmonizálva személyes architektúrájának stílusával: 
billenő- vagy szekcionált kapuk acélból vagy fából.

Kapumeghajtások

Élvezze a magas fokú kényelmet és a betörésgátlás 
biztonságát: Hörmann meghajtások garázsokhoz  
és udvari kapukhoz.

Bejárati ajtók

Minden szükséglethez és igényhez megtalálja átfogó 
bejáratiajtó-programunkban a kívánságának megfelelő 
ajtómotívumot.

Acélajtók

Megbízható ajtók a ház minden területére,  
a pincétől a padlásig.

Tokok

Válasszon átfogó programunkból új építéshez,  
bővítéshez és felújításhoz.

www.hoermann.com Acélajtók

Bejárati ajtók

Garázskapu- és udvarikapu-meghajtások
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Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely  

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket  

szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat  

alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak,  

továbbá az amerikai és kínai képviseletnek köszönhetően mindenütt  

az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók  

piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

GARÁZSKAPUK

MOZGATÓK

IPARI KAPUK

RAKODÁSTECHNIKA

AJTÓK

TOKOK

Hörmann KG Amshausen, Németország

Hörmann KG Dissen, Németország

Hörmann KG Werne, Németország

Hörmann Beijing, Kína

Hörmann KG Antriebstechnik, Németország

Hörmann KG Eckelhausen, Németország

Hörmann Genk NV, Belgium

Hörmann Tianjin, Kína

Hörmann KG Brandis, Németország

Hörmann KG Freisen, Németország

Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Németország

Hörmann KG Ichtershausen, Németország

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelorzág

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA
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