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Segmentiniai garažo vartai
 Kasdien daugiau komforto ir saugumo

Naujiena: aliumininiai segmentiniai vartai išskirtiniam fasado 
apipavidalinimui
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Pavaizduoti vartai ne visuomet atitinka standartinę komplektaciją.

Galimi nedideli spalvų ir vartų paviršių vaizdavimo nesutapimai 
su originalais dėl techninių spausdinimo priežasčių. 

Autorinės teisės saugomos. Perspausdinti, net ir ištraukas, 
galima tik gavus mūsų leidimą. Prospekto pakeitimai galimi. 

Nuotraukos: Hörmann, K. Ortmeyer

Daugiau informacijos apie segmentinius garažo vartus ir 
kitus „Hörmann“ aukštos kokybės gaminius: 
www.hoermann.com.
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Vardas, reiškiantis garantą
„Hörmann“ prekių ženklu galite pasitikėti

„Hörmann“ prekių ženklas atitinka firmos įkūrėjo mintį – šiandien jis reiškia 

kokybės garantą. Šeimos įmonė, sukaupusi daugiau kaip 50 metų vartų 

gamybos patirties ir pardavusi apie 13 milijonų vartų tapo rinkos lydere ir 

pirmauja Europoje. Žinodami tai, galite nedvejodami pirkti „Hörmann“ 

segmentinius vartus.

„Gerą vardą reikia užsidirbti.“
 August Hörmann, fi rmos įkūrėjas, 1886–1944
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Made in Germany 

Visus vartų ir pavarų komponentus kuria ir gamina pati 
„Hörmann“. Mūsų aukštos kvalifikacijos darbuotojai intensyviai 
dirba, kad sukurtų naujų gaminių, nuolat juos tobulina ir gerina 
detales. Vėliau gaunami patentai, o rinkoje pasiekama unikali 
pozicija. Ilgalaikiai bandymai realiomis sąlygomis užtikrina, kad 
serijiniai gaminiai bus gerai apgalvoti ir atitiks „Hörmann“ 
kokybę. 

Sertifikuota prekių ženklo kokybė 

„Hörmann“ vartai ir pavaros tarpusavyje visiškai suderinti, 
patikrinti, ar nekelia grėsmės jūsų saugumui, ir sertifikuoti 
nepriklausomų pripažintų institutų. Jie gaminami pagal 
kokybės valdymo sistemą DIN ISO 9001 ir atitinka visus 
Europos standarto 13241-1 reikalavimus. 
Daugiau apie saugą rasite 58–59 p. 

Aplinką tausojantis veikimas  

Ne tik įpurškiant PU kietąsias putas, 
100 % neturinčias FCKW, bet ir dažant
vartus „Hörmann“ pasitelkia aplinkai 
nekenksmingus metodus. Naudojant 
labai modernią regeneracinę 
išmetamojo oro valymo sistemą, 
energijos poreikis sumažinamas 
kelis kartus. 

Ilgalaikis našumas

Už puikias technines specifikacijas ir 
bekompromisės kokybės sistemas iš 
„Hörmann“ gausite 10 metų garantiją 
visiems segmentiniams vartams ir 
5 metų garantiją „Hörmann“ pavaroms.

* Išsamias garantijos sąlygas rasite internete: www.hoermann.com.

Viskas iš vienų rankų, 
kokybė be kompromisų

be FCKW

- IES METŲ

garantija



Atraskite daug pranašumų
Segmentiniai vartai tinka visur ir taupo vietą

Yra gausybė smulkmenų, kurios segmentinius vartus išskiria iš kitų. 

Dėl šių smulkmenų mėgausitės kasdieniais praktiškais pranašumais: 

patogiau įvažiuosite į garažą ir turėsite daugiau erdvės garaže bei prieš jį. 

Jūs verti šio komforto.
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„Hörmann“ segmentiniai vartai tinka 
visada ir jums palieka daug laisvos 
erdvės

Taupantys vietą 

Segmentiniai vartai atsidaro vertikaliai ir taupant vietą 
pakeliami lygiagrečiai su lubomis. Dėl šios principinės 
konstrukcijos ypatybės atsiranda daugiau vietos tiek 
prieš, tiek už vartų. 

Pritaikomi įstatant

Garažo angos forma neturi jokios reikšmės. Ar tai būtų 
keturkampiai, stačiakampiai, segmentiniai, ar su arka 
viršuje vartai. Hörmann segmentiniai vartai visada tinka. 

Platesnis pravažiavimas

Dėl papildomo pravažiavimo pločio galite daug 
patogiau įvažiuoti ir išvažiuoti. Esminis patogumas 
dideliems lengviesiems automobiliams, autofurgonams 
ir visureigiams.

Sandarūs iš visų pusių

Ilgai išliekantys elastingi ir atsparūs gamtos veiksniams 
sandarikliai, esantys visose keturiose „Hörmann“ 
segmentinių vartų pusėse – dėl jų nebaisūs jokie vėjai 
ir lietūs. Grindų sandariklio didžiatūrė profilinė žarna 
išlygina mažesnius nelygumus.

Naudojant seno modelio plokštuminius vartus (kairysis 
pav.) dažnai tenka kovoti už kiekvieną milimetrą. Iki 14 cm 
praplėstas segmentinių vartų pravažiavimas leidžia žymiai 
patogiau pastatyti modernų platų automobilį.  

Sandarūs iš visų pusių dėl gamtos reiškiniams atsparių sandariklių
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Automatiškai daugiau komforto
Naudojant „Hörmann“ garažo vartus ir pavaras

Vos įvažiavę į garažą sutemus ar esant blogam orui, pajusite: sprendimas 

pasirinkti didesnį komfortą ir saugumą buvo tikrai vertingas. Pajuskite šį ir daug 

kitų pranašumų, pvz., įsigiję tik „Hörmann“ siūlomą automatinį vartų užraktą. 

„Hörmann“ automatiniai segmentiniai vartai buvo patikrinti ir sertifikuoti 
TÜV pagal TTZ direktyvas „Garažo vartų apsauga nuo įsilaužimo“.
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Daugiau informacijos apie Hörmann pavaras skirtas garažams ir įvažiavimo 
vartams rasite specializuotuose prospektuose arba interneto tinklapyje: 
www.hoermann.com

Greiti, nereikalaujantys 
techninės priežiūros ir 
automatiškai saugūs

Raminančiai saugūs

Neprašyti svečiai patekti per automatinius segmentinius vartus 
„Hörmann“ neturi beveik jokios galimybės. Uždarius garažo 
vartus atitraukimo saugiklis automatiškai užsifiksuoja 
kreipiamosios bėgyje, yra nedelsiant tvirtai užblokuojamas 
ir apsaugomas nuo išlaužimo. Šis vartų užraktas veikia 
mechaniniu būdu, todėl, priešingai nei kitų gamintojų 
pavarose, yra veiksmingas net ir dingus elektrai. 

Greičiau į garažą 

Iki 50 % greičiau atidaromi „Hörmann“ segmentiniai 
vartai, naudojami kartu su „SupraMatic“ garažo 
vartų pavara, mažina avarijos pavojų intensyvaus 
eismo gatvėse ir tausoja nervus. Palyginkite 
„SupraMatic“ pavaros atidarymo greitį 
su įprastinėmis pavaromis.

Individualus valdymo komfortas

Tam, kad savo automatinius segmentinius vartus visada 
galėtumėte patogiai ir paprastai valdyti, „Hörmann“ Jums 
siūlo visose montavimo situacijose tinkančius mobilius ir 
stacionarius kokybiškus priedus. Pradedant rankiniais 
mikrosiųstuvais, kodo įvedimo pulteliais ir pirštų atspaudų 
skaitytuvais, baigiant specialiais pasiūlymais, tokiais kaip 
avarinis akumuliatorius. Žr. 56–59 p.

Puikaus dizaino rankinis siųstuvas HSD 2 paperka 
aukštos kokybės metaliniu korpusu ir išskirtine išvaizda. 
Gavęs „Red dot“ dizaino apdovanojimą rankinis 
siųstuvas taps ryškiu akcentu Jūsų raktų ryšulėlyje.

Nepaprastai greitas 
vartų atidarymas

Siūlo tik Hörmann
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Vis geresni Jūsų namams
Rinkos lyderis kuria naujoves

Daugiau kaip 50 metų gamindama vartus „Hörmann“ siūlo vis geresnius gaminius. 

Šioje srityje darbuojasi „Hörmann“ projektavimo ir gamybos skyriai: 

jie nuolat optimizuoja vartų išvaizdą, ilgaamžiškumą ir saugumą. Pasinaudokite 

šia praktine patirtimi. Pasinaudokite naujovėmis, kurias siūlo tik „Hörmann“.

Siūlo tik Hörmann
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Tiksliai padalyti 

Bendrovės „Hörmann“ garažo vartai ir šonines durys gali būti 
pagaminti su vienoje linijoje esančiais grioveliais ir kasetėmis. 
Segmentai yra tiksliai pagaminti ir tolygiai suskirstyti per visą vartų 
aukštį. Tai yra dar vienas „Hörmann“ konstrukcinių elementų aukštos 
gamybos kokybės įrodymas. 

Harmoninga bendroji išvaizda

Harmoningą vartų bendrąją išvaizdą kuria daug mažų detalių. 
Pavyzdžiui, šoniniai rėmai, kurie „Hörmann“ serijinėje įrangoje yra 
vienodos išvaizdos, kaip ir segmentiniai vartai su baltu „Woodgrain“ 
paviršiumi. Spalvotiems vartams ir vartams su „Silkgrain“ arba 
„Decograin“ paviršiais galėsite pasirinkti to paties paviršiaus ir 
spalvos rėmo gaubtus, kaip ir vartų sąvara. „Hörmann“ sąramos 
išlyginamasis aptaisas visada atrodo taip pat, kaip ir vartai. 
Čia viskas tarpusavyje dera.

Gamtos veiksniams atspari ilgalaikė 
apsauga

Trūkinėjimui atspari 4 cm aukščio plastikinė rėmo pėda jūsų vartus 
ilgai saugo nuo galimos korozijos, net esant ilgiau išliekančiai 
susikaupusiai drėgmei ko negali pasiūlyti kiti gamintojai. Rėmo 
pėda rėmą visiškai apgaubia tose vietose, kuriose gali greičiau 
rastis rūdžių – tai veiksminga ilgalaikė apsauga. Su vartų 
grindų sandarikliu rėmo pėda suformuoja ir optiškai pavykusį 
uždarymo elementą. Daugiau apie tai – 63 p. 

Durys vartuose be slenksčio, 
už kurio galima užkliūti 

Durys vartuose yra labai praktiškos. Jums nereikės atidaryti vartų, 
o garaže galėsite pasiekti viską, ko jums reikia: sodo padargus, 
dviračius ir t. t. Tačiau tam, kad dviračio ar karučio nereiktų kelti 
per durų slenkstį, „Hörmann“ siūlo duris vartuose be slenksčio. 
Kadangi „Hörmann“ tauriojo plieno slenkstis yra ypač plokščias 
(jo aukštis per vidurį 10 mm, o suplokštintuose kraštuose tik 5 mm), 
sumažėja pavojus suklupti, o ratais jį pervažiuoti yra lengviau.
Daugiau apie tai – 52–53 p. 

Itin atsparūs įbrėžimams

„Hörmann“ segmentinių vartų DURATEC plastikiniai langai itin 
atsparūs įbrėžimams ir net po daug plovimų ir stiprių išorės 
veiksnių ilgai išlieka gerai permatomi. 
Žr. 46–47 p.
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Pagaliau modernizuokite!
Standartiniai dydžiai – idealus pasirinkimas

Daug pastatų žavi praeitimi. Modernūs garažo vartai žavi komfortu, saugumu ir 

gražia išvaizda. Kai ateina laikas modernizuoti garažo vartus geriausias partneris 

tuo tikslu – „Hörmann“, siūlantis nebrangius standartinius dydžius, skirtus 

specialiai modernizavimui.

ar senieji garažo vartai dar atitinka esamus saugos 
reikalavimus, galite paprastai patikrinti internete: 
www.hoermann.com

PATARIMAS:
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Modernizuodami pasinaudokite visais 
Hörmann siūlomais privalumais.

Modernizavimas nebrangiais, 
greitai patiekiamais standartinio 
dydžio elementais    

„Hörmann“ siūlo daug standartinių dydžių, kurie tiksliai 
priderinti prie keičiamų vartų. Šiais standartiniais dydžiais 
sutaupote nemažai pinigų ir greičiau gaunate naujuosius 
automatinius segmentinius vartus. Dauguma „Hörmann“ 
modernizavimo dydžių tiekiami tiesiai iš sandėlio. 
Jei netiktų standartiniai dydžiai, „Hörmann“, savaime 
suprantama, pristatys bet kokių pageidaujamų 
nestandartinių dydžių vartus.

Specialūs inkarai
palengvina įstatymą

Specialūs inkarai – puikus problemos sprendimo būdas 
montuojant. Jų lanksti konstrukcija išlygina, pvz., esamus 
sienų nelygumus, palengvina vartų įstatymą į angą, nes 
galima montuoti iš šono, sumažina riziką ištrupinti klinkerį 
montuojant aptaisus. 

Vienodi harmoningi uždarymo 
elementai  

Matomus tarpelius tarp rėmo ir angokraščio galima 
lengvai uždengti papildomu rėmo gaubtu; tokiu būdu 
dažnai nebeprireikia mūrijimo ir tinkavimo darbų. Rėmo 
gaubtą gausite atrodantį taip pat, kaip ir vartų sąvara – 
bet kokios spalvos ir paviršiaus.

Individualūs modernizavimo būdai

„Hörmann“ teikia kiekvienai montavimo situacijai tinkamą 
ir optiškai patrauklų pasiūlymą. Išsamesnės informacijos 
rasite brošiūroje „Segmentinių vartų modernizavimo 
būdai“, puslapyje www.hoermann.com, arba teiraukitės 
įgaliotojo „Hörmann“ atstovo.

Nuo asmeninių konsultacijų, kaip kvalifikuotai 
išmontuoti ir ekologiškai utilizuoti senuosius vartus, 
iki tinkamo naujųjų vartų įmontavimo – padedant 
įgaliotojam „Hörmann“ atstovui modernizuoti yra daug 
paprasčiau nei Jūs galvojate.

Švarus išėmimas ir įstatymas tą pačią dieną
„Hörmann“ segmentiniai vartai dėl lengvai montuojamos 
konstrukcijos gali būti greitai įstatomi. 
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Jūsų skonis individualus
„Hörmann“ segmentiniai vartai taip pat 

Norite vartų pagal tikslius pageidavimus? „Hörmann“ yra kaip tik tai, ko reikia. 

Visiškai ramiai išsirinkite: su ar be šiluminės izoliacijos, paviršių, spalvą. Jūs turite 

visas galimybes. Savaime suprantama, Jus individualiai konsultuos įgaliotasis 

„Hörmann“ atstovas. 
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LTE 40
vienasieniai

EPU 40
dvisieniai
42/20 mm storio

LPU 40
dvisieniai
42 mm storio

Komfortas ir apipavidalinimas
Lemiamas žodis – Jūsų

Atspari atmosferos reiškiniams ilgalaikė apsauga dėl 
karštai cinkuotos, aukštos kokybės poliesteriu 
gruntuotos medžiagos.

Trys vartų segmentų storiai – 
viena kokybė 

„Hörmann“ plieniniams segmentiniams vartams pagal savo 
norus galite rinktis trijų skirtingų storių vartų segmentus. 

Vienasieniai LTE vartai yra pigiausias variantas, idealiai tinkantis 
atskirai stovintiems garažams, kuriems nereikalinga šiluminė 
izoliacija. 

Dvisieniai EPU vartai gerai izoliuoja šilumą, todėl tinka tada,
jeigu Jūsų garažas yra po namu arba iš garažo yra įėjimas į namą. 

Dvisieniai LPU vartai turi didžiausią įmanomą izoliaciją. 
Rekomenduotini, jei, pvz., garažą papildomai naudojate kaip patalpą 
mėgstamai veiklai arba norite sumažinti išlaidas energijai. 42 mm 
storio segmentai garantuoja didelį stabilumą ir dirba tyliau. 

Trys patrauklūs paviršiai su dideliu 
spalvų pasirinkimu 

Pasirinkite iš trijų patrauklių ir oro sąlygoms atsparių plieninių vartų 
paviršių: „Woodgrain“, „Silkgrain“ arba „Micrograin“.

Vartų paviršiai yra optimaliai apsaugoti nuo korozijos, 
lietaus lašai nepalieka pėdsakų ir nesikaupia dėl 
nepalankių atmosferos veiksnių susidariusios apnašos. 

Serijinės gamybos „Hörmann“ plieninius segmentinius 
vartus ir šonines duris su „Woodgrain“, „Silkgrain“ ir 
„Micrograin“ paviršiumi įsigysite ypač nebrangiai, 
pasirinkę baltą spalvą, arba už tą pačią kainą vieną iš 
15 standartinių spalvų bei iš 200 spalvų pagal RAL 
spalvų paletę. 

Šeši dekoruoti paviršiai darniam 
vartų apipavidalinimui

„Decograin“ paviršių galite pasirinkti iš penkių medžiu 
dekoruotų variantų: šviesaus ąžuolo („Light Oak“), auksinio ąžuolo 
(„Golden Oak“), tamsaus ąžuolo („Dark Oak“), ypač tamsaus ąžuolo 
(„Night Oak“), palisandro („Rosewood“) ir iš prabangiai atrodančio 
metalinio titano („Titan Metallic“). Šis tamsaus antracito spalvos 
dekoro paviršius puikiai tinka prie „Hörmann“ CH 703 atspalvio 
namo durų. 

Vidinės vartų pusės yra pilkai baltos spalvos (RAL 9002).
Night Oak 

 NAUJOVĖ
Titan Metallic 

 NAUJOVĖ
Golden Oak

Dark Oak RosewoodLight Oak  NAUJOVĖ

Silkgrain Micrograin  NAUJOVĖWoodgrain
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Laikui nepavaldi išvaizda
Siauri grioveliai

Horizontalūs S grioveliai yra aukščiausios kokybės „Hörmann“ vartų klasika. 

Kokybę įrodo ir visiškai tolygus griovelių padalijimas. Priešingai nei konkurentų, 

„Hörmann“ garažo vartų padalijimas visuomet yra tolygus.  
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Plieniniai vienasieniai ir dvisieniai vartai Segmentinius garažo vartus LPU 40 su 
grioveliais Jūs galėsite įsigyti ir padidinto 
standartinio pločio iki 6500 mm, esant 
maksimaliam 2250 mm aukščiui.

LPU 40 
dvisieniai 
Vartų lakšto storis 42 mm

LTE 40 
vienasieniai

42 mm

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Woodgrain
Plotis  5000
Aukštis  3000

Woodgrain
Plotis  5500
Aukštis  3000

Tolygiai padalintas paviršius su vos pastebimais 
perėjimais- kokybiškos bei tikslios gamybos dėka. 

NAUJOVĖ   Kaip LPU 40 XXL iki maks. 6500 mm pločio ir
2250 mm aukščio, žr. dydžius ir montavimo duomenis 
nuo 64 psl. 
Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas rasite 
42 puslapyje.

S-grioveliai
LTE 40

LPU 40
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Žavi tiesios linijos 
Vidutinio dydžio grioveliai 

Nei vienas kitas vartų tipas neturi tiek motyvų variantų nei vartai su M grioveliais. 

Šios optikos labai tiesios linijos, todėl ji ypač gerai tinka prie modernios 

architektūros. Pageidaujama spalva ir paviršiumi efektyviai pabrėšite bendrąjį 

namų įspūdį.

Prie daugelio „Hörmann“ garažo vartų bei šoninių durų Jūs galėsite 
įsigyti ir vizualiai priderintas, aukštos kokybės aliuminines namo 
duris, pavyzdžiui, naujo paviršiaus „Titan Metallic“.

PATARIMAS:
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Plieniniai vienasieniai ir dvisieniai vartai

M-grioveliai
LTE 40

EPU 40/ LPU 40

Šiuos aukštos kokybės paviršius 
ypatingai lengva valyti. Vanduo greitai 
nuteka ir viskas vėl atrodo švariai.

„Decograin“ paviršiai sujungia plieninių vartų 
privalumus su medžio išvaizdos natūralumu.

EPU 40 
dvisieniai 
Vartų lakšto storis
42/20 mm

LPU 40 
dvisieniai 
Vartų lakšto storis
42 mm

LTE 40 
vienasieniai

42 mm

NAUJOVĖ   LPU 40 XXL iki maks. 6500 mm pločio ir 2250 mm aukščio, 
žr. dydžius ir montavimo duomenis nuo 64 psl. 
Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas rasite 42 puslapyje.

42 mm

42 mm

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Decograin
Plotis  5500
Aukštis  3000

Silkgrain
Plotis  5000
Aukštis  3000

Woodgrain
Plotis  3000
Aukštis  3000

Woodgrain
Plotis  5000
Aukštis  3000

Woodgrain
Plotis  5500
Aukštis  3000

Garažo segmentiniai vartai  Šoninės durys Namo įėjimo durys
   Motyvas 845 TP
Harmoninga išvaizda 
Puikiai dera tarpusavyje: segmentiniai garažo vartai su M arba L grioveliu, šoninės 
durys ir „Hörmann“ namo durų motyvai. Detalės, kurios išsiskiria „Hörmann“ kokybe.

Daugiau informacijos apie „Hörmann“ namo 
duris rasite kataloge ir internete adresu 
www.hoermann.com.
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Išbaigta elegancija
Dideli grioveliai 

Ypatinga vartų išvaizda ypatingiems namams. L grioveliai išdidžia 

elegancija pabrėžia neįprastą architektūrą. Savaime suprantama, 

„Hörmann“ segmentiniai vartai teikia visus komforto ir saugumo pranašumus.

Nesvarbu, ar kuklios baltos spalvos ar vieno iš daugelio 
galimų atspalvių, naujasis „Micrograin“ paviršius savo 
tiksliomis linijomis sustiprina vartų su L grioveliais įspūdį.

PATARIMAS:
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Plieniniai dvisieniai vartai

L-grioveliai

Tikslios linijos ir spalvos optiškai atrodo gerai, 
o automatiniai vartai teikia daugiau komforto.

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

LPU 40 
vienasieniai
Vartų lakšto plotis 42 mm

42 mm

Silkgrain
Plotis  5000
Aukštis  3000

Micrograin  NAUJOVĖ
Plotis  5500
Aukštis  3000

Woodgrain
Plotis  5500
Aukštis  3000

LPU 40

NAUJOVĖ   Šis naujas „Micrograin“ paviršius yra įspūdingas 
savo tiksliomis linijomis, kuriomis pabrėžiama modernios 
architektūros elegancija.

Segmentinius garažo vartus LPU 40 su 
grioveliais Jūs galėsite įsigyti ir padidinto 
standartinio pločio iki 6500 mm, esant 
maksimaliam 2250 mm aukščiui.

Decograin   NAUJOVĖ
Titan Metallic
Plotis  5500
Aukštis  3000

NAUJOVĖ   LPU 40 XXL iki maks. 6500 mm pločio ir
2250 mm aukščio, žr. dydžius ir montavimo duomenis 
nuo 64 psl. 
Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas rasite 
42 puslapyje.
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Viskas įmanoma
Mažosios kasetės

Beveik kiekvienam pastato stiliui tinka kasetiniai motyvai. Su „Hörmann“ 

S kasetėmis galite apipavidalinti paviršių ir rinktis spalvas. Jūs tikrai 

rasite vartus, optiškai idealiai tinkančius Jūsų namui.

modernizavimas su „Hörmann“ yra visiškai paprastas ir daug 
pigesnis, nei manote. Nes „Hörmann“ siūlo daug nebrangių 
modernizavimo dydžių keičiant senuosius garažo vartus. 
Tai taupo laiką ir pinigus.

PATARIMAS:
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Plieniniai vienasieniai ir dvisieniai vartai

S-kasetės
LTE 40

EPU 40/ LPU 40

Su Sunrise dizaino įstiklinimu 
Jūsų garažo vartai atrodys originaliai. Daugiau 
išsamios informacijos apie įstiklinimą rasite 46 
puslapyje.

EPU 40
dvisieniai 
Vartų lakšto storis
42/20 mm

LTE 40
vienasieniai

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Woodgrain
Plotis  3000
Aukštis  3000

Woodgrain
Plotis  5000
Aukštis  3000

Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas rasite 42 puslapyje.

Dėl reljefinio rašto išorinėje plieninių plokštelių pusėje UV atsparus, medžio 
dekoro „Decograin“ paviršius imituoja medieną.

LPU 40
dvisieniai 
Vartų lakšto storis
42 mm

42 mm

42 mm

42 mm

Decograin
Plotis  5000
Aukštis  3000
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Klasikinis grožis
Vidutinės kasetės

Kuo platesni vartai, tuo geriau rinktis didesnes kasetes. Būtent dvigubų 

garažų vartuose M kasetės atrodo puikiai. Tai klasika – tiek senos, tiek 

naujos statybos namams.

 „Hörmann“ pavarų komfortas garažui ir įvažiavimo vartams – viskas 
 suderinama ir yra vienodai aukštos, sertifikuotos kokybės. Išsamios 
informacijos apie garažų ir įvažiavimo vartų pavaras rasite specializuotuose produkcijos kataloguose, 
o įgaliotasis „Hörmann“ atstovas Jus individualiai pakonsultuos. 

PATARIMAS:
100 % suderinamumas



25

Visi plieninių kasečių motyvai tobulai 
paskirstyti vienodais atstumais tarp kasečių 
ir iki kraštų. Tai išskirtinumas, kurį siūlo tik 
„Hörmann“.

Plieniniai dvisieniai vartai

M-kasetės
LTE 40

LPU 40

Priderinti prie jūsų namo statybos stiliaus: 
garažo vartai ir „Hörmann“ namo durys.

LPU 40 
dvisieniai
Vartų lakšto storis 42 mm

LTE 40 
vienasieniai

42 mm

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Woodgrain
Plotis  5000
Aukštis  3000

Woodgrain
Plotis  5500
Aukštis  3000

Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas 
rasite 42 puslapyje.

Siūlo tik Hörmann
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Sukurkite ypatingą atmosferą
 Didžiosios kasetės

„Hörmann“ L kasetės ypač tinka dvigubiems garažams. 

Nepakartojama vartų išvaizda namams suteikia išskirtinumo. 

Gražu, kai taip gražiai įrengta!

Išskirtiniu komfortu pasižymi automatiniai vartai su ypač 
greita „Hörmann“ „SupraMatic“ garažo vartų pavara.PATARIMAS:
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Plieniniai dvisieniai vartai

L-kasetėsLPU 40

Su Sunrise dizaino įstiklinimu 
Jūsų garažo vartai atrodys 
išskirtinai. Daugiau informacijos 
apie įstiklinimus - 46 puslapyje.

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Woodgrain
Pločiai   2250, 2375, 2500, 2625, 
   4000, 4500, 5000, 5500
Aukščiai  2000, 2125, 2250

42 mm

Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas 
rasite 42 puslapyje.

„Hörmann“ DURATEC garažo vartų stiklai itin atsparūs 
įbrėžimams ir net po daug plovimų ir stiprių išorės veiksnių 
ilgai išlieka permatomi. 

LPU 40
dvisieniai
Vartų lakšto storis 42 mm

Siūlo tik Hörmann
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Vilos žavesys
 C kasetės

Šiuolaikiškas vilos stilius labai mėgstamas. Šiai patraukliai architektūrai 

su C kasetėmis suteiksite tobulą išvaizdą. Be to, šiuos vartus gamina 

tik „Hörmann“.
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Dvisieniai plieniniai vartai

C-kasetėLPU 40

LPU 40
Dvisieniai
Vartų lakšto storis 42mm

42 mm

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Woodgrain
Pločiai  2500, 2750, 5000, 5500
Aukščiai  2000, 2125, 2250

Plieniniai segmentiniai vartai su C kasetėmis, derantys 
prie vilos stiliaus.

Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas 
rasite 42 puslapyje.

Su uždėtais dekoratyviniais apkaustais C kasetės primena 
sąvarinius vartus ir itin dera prie dabartinio vilos stiliaus.

Siūlo tik Hörmann
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Stilingi vartų ir durų deriniai
 Design serijos plieniniai vartai

Dekoratyvūs elementai iš tauriojo plieno arba stiklo yra svarbūs akcentai 

moderniojoje architektūroje. „Hörmann“ siūlo aukštos kokybės 

dekoratyvius vartus, bei to paties stiliaus „Hörmann“ namo duris.

Automatiniai Design serijos vartai
šie patrauklūs vartai išsiskiria geru dizainu ir komfortu. 
Todėl serijinėje gamyboje jie yra tiekiami tik su automatika.
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Priderinti prie jūsų namo architektūros: dekoratyvūs 
vartai ir namo durys, motyvas 457 ir 188 TP.

Daugiau informacijos apie vartų paviršius ir spalvas 
rasite 42 puslapyje.

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Silkgrain
Plotis  5000
Aukštis  3000

LPU 40
vienasieniai
Vartų lakšto plotis 42 mm

42 mm

Nauji įstiklinimo motyvai 461, 462, 463 ir 469 
Design serijos vartams.

Plieniniai dvisieniai vartai

L-grioveliai
LPU 40

Design

Visus serijos vartus rasite apžvalgoje, 39 puslapyje; namo 
duris rasite „Hörmann“ namo durų kataloge bei puslapyje 
www.hoermann.com.

Harmoninga išvaizda
Puikiai dera tarpusavyje: „Hörmann“ garažo vartų 
ir namo durų grioveliai yra vienoje linijoje.
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Visiškai pagal Jūsų fasoną
Segmentiniai garažo vartai išskirtiniam fasado apipavidalinimui

Su aliumininiais segmentiniais vartais galima išlaikyti vientisai individualų 

architektūros stilių. Apipavidalinimą pabrėžianti koncepcija leidžia harmoningai 

sujungti fasadą ir vartus. Šie segmentiniai vartai optimaliai tenkina ir išskirtinius 

reikalavimus.

Praktiškai nepastebimai į bendrą namo visumą 
integruoti naujoviški aliumininiai segmentiniai vartai. PATARIMAS:
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Įmontuoti ir apkalti garažo vartai yra ištisinio 
fasado dalis.

Aliumininiai segmentiniai vartai, paruošti 
montuoti patiems   NAUJOVĖ

Vartų pagrindas fasado apkalai yra „Hörmann“ 
pramoniniai segmentiniai vartai ALR 40, aliumininė 
rėminė konstrukcija su skydiniu užpildu. Pramoniniai 
vartai yra ypač stabilūs ir sukurti patikimam 
ilgalaikiam veikimui. 

Nuoroda: vartų pagrindas yra XXL segmentinių 
vartų L tvirtinimo elementai. Daugiau informacijos 
apie tvirtinimo elementus rasite 67 psl. 

Išsamius projektavimo dokumentus rasite 
internete adresu: www.hoermann.com.

Jūsų idėja – mūsų patarimai 

Aukštos kokybės aliumininiai segmentiniai vartai yra 
tokie įvairiapusiški, kaip ir šiandieninės fasado apdailos 
galimybės. Juos galima apkalti mediena, metalu, 
keramika, plastiku ir kitomis žaliavomis pagal Jūsų 
pageidavimus ir vaizduotę. 

Netgi individualumas turi būti gerai suplanuotas.

Projektavimo fazėje reikia daug ką išsiaiškinti ir suderinti: 
apkalos storį (maks. 46 mm), jos svorį vienam m2, tarpų 
tarp elementų matmenis (min. 20 mm) ir tiekiamus vartų 
plokštelių aukščius. Todėl kiekvienas vartų ir fasado 
derinys turi būti suprojektuotas individualiai.
Mes Jums mielai patarsime!
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Natūraliai žavinga
Natūralios medienos vartai

Daug kas tiesiog nori medienos vartų. Į šį reikalavimą „Hörmann“ atsižvelgia: 

natūralios medienos vartai su grioveliais arba kasečių apipavidalinimu pabrėžia 

natūralumą. Savaime suprantama, su visais „Hörmann“ komforto ir saugumo 

pranašumais.

Šie patrauklūs medienos vartai teiks daugiau komforto, jei 
juos įsigysite kartu su pavara - mes siūlome Jums rinktis 
galingą Hörmann pavarą SupraMatic P.

PATARIMAS:
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Vartai su įstatomais medienos masyvo elementais

V-kasetė
LTH 40

LTH 40
su S-grioveliais

iš šiaurinės eglės
Šiaurinė eglė yra šviesus, 
ypatingai tiesaus pluošto 
spygliuotis. Šerdies 
vamzdeliai, pavienės sakų 
kišenėlės, sukrapluoštis ir 
gelsvai rudos ”šakelės” 
– visa tai yra natūralu.

Plotis  5000
Aukštis  3000

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Plotis  5000
Aukštis  3000

Medienos masyvo vartai yra sunkūs - dėl šios 
priežasties Hörmann tiekia juos su torsioninių 
spyruoklių technika.

Kad apsaugotumėte nuo atmosferos reiškinių 
poveikio, vartus turite padengti apsaugine medžio 
glazūra, kad šie ilgai išliktų gražūs.

S-grioveliai

LTH 40 
V-kasetė

iš cūgos
Cūgos spalva yra nuo baltai 
gelsvos iki pilkšvai rudos, 
spygliuočio pluoštas yra 
ypatingai tiesus su rudomis 
pluošto kryptimi einančiomis 
mineralinio pluošto juostomis  
ir gumbais.

Siekdami apsisaugoti nuo medienos kenkėjų ir mėlynųjų 
dėmių mes jau prieš tai apdirbome medieną. 
Jei kasetinius vartus norite dažyti šviesiais atspalviais, 
iš mūsų be antkainio juos gausite impregnuotus ir baltai 
gruntuotus.

Plotis  5000
Aukštis  3000

Plotis  5000
Aukštis  3000
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Individualus prašmatnumas
Design serijos mediniai vartai

Taip pat ir įsigydami „Hörmann“ natūralios medienos vartus neturite atsisakyti 

dekoratyvių elementų. Aukštos kokybės medžiagos, tokios kaip natūralūs 

akmenys, prie sąvarų priderinti apkaustai ir dekoratyvios rankenos kuria rafinuotą 

atmosferą. Tobulai prie jų tinka: vienodos išvaizdos šoninės durys.

suprojektuokite medinius vartus patys: paprasto brėžinio 
kaip šablono pakanka, o kompiuterizuota freza pagal Jūsų 
projektą pagamins individualius vartus.

PATARIMAS:
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405 motyvas
Pageidaujant siūlome vartus su vartų sąvarų apkaustais bei 
puošniomis rankenomis, skirtus savarankiškam montavimui. 
Galite rinktis iš dviejų variantų: Išskirtinių apkaustų rinkinys 
(Exklusiv) (pav. viršuje) arba standartinių apkaustų rinkinys 
(Standard).

Vartai su natūralios medienos užpildu

LTH 40 
Motyvas/individualus
iš cūgos

LTH 40 
Motyvas/individualus
iš šiaurinės eglės

Kiekvienus vartus Jūs galite įsigyti su lygiai 
tokios pat išvaizdos šoninėmis durimis. 
Garažams be antro įėjimo mes rekomenduojame 
avarinio atrakinimo spyną, žr. 49 psl.

Plotis  5000
Aukštis  3000

Vartų paviršiai ir dydžiai 
(Maksimalus plotis ir aukštis mm)

Plotis  5000
Aukštis  3000

Visus Design serijos medinių vartų motyvus 
rasite 40 puslapyje. 

LTH 40

Natūralus akmuo 403 ir 404 motyvams 
suteikia ypatingą išvaizdą. 
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S-grioveliai S-kasetės

M-grioveliai M-kasetės

L-grioveliai L-kasetės

C-kasetė   

C-kasetė, pageidaujant su vartų sąvarų apkaustais, 
savarankiškam montavimui   

 Vartų segmentų storis

 LTE, vienasieniai  
 EPU, dvisieniai 42/20 mm
 LPU, dvisieniai 42 mm

 Vartų paviršiai 

 Woodgrain 
 Silkgrain 

 Micrograin 

 Decograin (Medžio dekorai) 
 Decograin Titan Metallic 

Plieno motyvų apžvalga

 Įstiklinimo elementai

 Šių motyvų plieninių dekoratyvių vartų 
 variantai su aukštos kokybės įstiklinimo
 elementais tauriojo plieno rėmuose. 
 Iliustracijos pateikiamos 31 psl.

Daugiau informacijos apie dvisienių 
vartų spalvas rasite 42-43 puslapiuose. 
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Design serijos plieno motyvų apžvalga

motyvas 450

motyvas 452, motyvas 462 (be pav.)   

motyvas 454, dekoracija per vidurį

motyvas 456

motyvas 458 motyvas 459, motyvas 469 (be pav.) 

motyvas 457, dekoracija kairėje, motyvas 
veidrodiniu būdu atkartotas

motyvas 455

motyvas 453, motyvas 463 (be pav.)

motyvas 451, motyvas 461(be pav.)   

Plieninių Design serijos vartų motyvų elementai gali būti 
išdėstyti per vidurį, dešinėje arba kairėje. Galima atkartoti 
juos veidrodiniu būdu.

Namo durų motyvas 
173 TP

Namo durų motyvas 
170 TP

Namo durų motyvas 
693 TP

Namo durų motyvas 
188 TP

Specializuotame produkcijos 
kataloge „Hörmann 
aliumininės namo durys“ 
rasite daug patrauklių namo 
durų motyvų.
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Natūralios medienos motyvų apžvalga

Medienos masyvo vartai gali būti gaminami iš šiaurinės eglės 
(pavaizduoti) ir iš cūgos.

S-grioveliai

motyvas 401

motyvas 403

motyvas 404

motyvas 405

V-kasetės

motyvas 402

motyvas 403, su natūraliu akmeniu, 
tropinės žalios spalvos

motyvas 405, pasirinktiniai sąvarinių 
vartų apkaustai montavimui vietoje

motyvas 404, su natūraliu akmeniu, 
„Balmoral-rosso“

Natūralus akmuo 403 ir 404 
motyvams suteikia ypatingą 
išvaizdą. Spalvų ir struktūros 
skirtumai nustatomi 
remiantis gamtos faktoriais.

Galimi nedideli paviršių spalvų 
netikslumai, pavaizduotos 
spalvos dėl techninių 
spausdinimo priežasčių 
gali ne visiškai tiksliai 
atitikti originalias spalvas. 
Profesionalią konsultaciją 
Jums suteiks Hörmann 
prekybos atstovai. 

Žalia tropikinė

Raudona multicolor

Rožinė balmoral
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Individualaus frezavimo pavyzdys: 
modernu ir kuklu, suderinta su namo architektūra. 

Meninis medienos apdirbimas. 
Kiekvieni vartai unikalūs

Lengvai suprojektuokite 
vartus patys. 

Pavyzdžiui su savo inicialais, namo numeriu, 
mėgstamu motyvu. Paprasto brėžinio, kaip 
šablono, pakanka, kad Jūsų individualūs garažo 
vartai būtų baigti – vienintelis egzempliorius, dėl 
kurio daug kas pavydės. 

Savaime suprantama, pagal pageidavimą prie 
savo vartų gausite tokios pačios išvaizdos 
šonines duris.

Kompiuteriu valdoma tikslioji freza Jūsų 
projektą taško tikslumu perkels į vartų medines 
plokšteles.
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Lemia Jūsų skonis
 Spalvos ir paviršiai pagal pasirinkimą

Kad ir kokią pageidaujamą spalvą išsirinksite (klasikinę baltą – vieną iš 

standartinių spalvų, ar išskirtinį „Hörmann“, atspalvį CH 703), visada galėsite 

pasirinkti vieną iš trijų paviršių: „Woodgrain“, „Silkgrain“ ir „Micrograin“.

Paviršiai optimaliai apsaugoti nuo korozijos. Karštojo cinkavimo medžiaga 
ir aukštos kokybės abipusė poliesterio* pagrindo danga lietų paverčia 
lašeliais, kurie nurieda nepalikdami dryžių. Beveik visiškai išvengiama 
aplinkos veiksnių suformuojamų papilkėjusių vietų.
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Balto aliuminio RAL 9006

Žemės rudumo RAL 8028

Molio rudumo  RAL 8003

Ruda su ochros atspalviu RAL 8001

Lango pilkumo  RAL 7040

Šviesiai pilka  RAL 7035

Akmens pilkumo  RAL 7030

Pilka   RAL 7016

Eglės žalumo  RAL 6009 

Sąmanų žalia   RAL 6005

Pilkšvai mėlyna  RAL 5014

Plieno mėlynumo  RAL 5011

Safyro mėlyna   RAL 5003

Tamsiai raudona  RAL 3003

Šviesaus dramblio kaulo  RAL 1015

Woodgrain paviršius
Ant šio tvirto medžio struktūros paviršiaus su 
originalia medžio rievių pjūvio imitacija net ir 
mažiausi įbrėžimai nematomai pataisomi.

Silkgrain paviršius
Šilko lygumo paviršius atrodo labai 
elegantiškai ir itin dera prie modernios 
architektūros

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai dėl techninių 
spausdinimo galimybių gali skirtis. Pasikonsultuokite 
su įgaliotuoju „Hörmann“ atstovu. 

Standartiškai 
pigios baltos spalvos
Vienasieniai ir dvisieniai plieniniai vartai 
serijinėje gamyboje yra tiekiami baltos 
spalvos.

Micrograin paviršius   NAUJOVĖ 
Šis naujas paviršius palieka įspūdį 
dėl lygiame pliene įspausto banguoto 
profilio, sukuriančio atitinkamą šviesos 
ir šešėlių efektą.

Balta  RAL 9016

15 pagrindinių spalvų
Dvisienius vartus bei šonines duris 
Jūs galite užsisakyti 15 pagrindinių 
spalvų, ir maždaug 200 kitų 
spalvų iš RAL paletės.**

 Balti ir spalvoti vartai pagal taisykles tiekiami su pikšvai  
 balta spalva (RAL 9002) nudažyta vidine puse.

* Daugiau informacijos rasite įmontavimo instrukcijoje  
 adresu: www.hoermann.com.

** Rekomenduojame vengti tamsių spalvų į saulę atsuktiems
 dvisieniams plieniniams vartams ir termiškai atskirtiems
 vartams, nes per daug įkaitusios vartų plokštelės gali
 išsikraipyti ir taip sutrikdyti vartų funkcijas.
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Šeši kerai
 „Decograin“ paviršiai

Tiksli, natūrali medžio išvaizda arba prabangi „Titan Metallic“ elegancija 

kartu su visais plieninių vartų privalumais: „Decograin“ paviršius Jums 

siūlo kerinčią išvaizdą, kurią galima pasirinkti iš šešių esamų dekorų.

Naujasis, UV spinduliams atsparus medžio imitacijos plieninių segmentų 
paviršius savo unikalios išvaizdos ir rievių dėka perteikia medžio 
išskirtinumą. Dėl ypatingos paviršiaus apsaugos „Decograin“ vartai ilgai 
išlieka gražūs.
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Decograin „Auksinis ąžuolas“
vidutinio rudumo, auksinio gelsvumo 
ąžuolo medienos imitacija 

Decograin Light Oak   NAUJOVĖ 
šviesus, šiltas ąžuolo dekoras

Decograin Night Oak   NAUJOVĖ 
intensyvaus tamsumo ąžuolo dekoras

Decograin „Tamsus ąžuolas“ 
riešutmedžio spalvos ąžuolo medienos 
imitacija 

Decograin Titan Metallic   NAUJOVĖ 
antracitas su metalo efektu

Decograin Rosewood  
raudonmedžio spalvos medienos 
imitacija

„Decograin“ plieninių vartų vidinės pusės dažniausiai 
būna pilkai balto atspalvio (RAL 9002).

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai dėl techninių 
spausdinimo galimybių gali skirtis. Pasikonsultuokite 
su įgaliotuoju „Hörmann“ atstovu. 
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Papildomi akcentai
Su itin atspariais įbrėžimams DURATEC įstiklinimas

Įstiklinkite vartus, priderinkite juos prie langų, namo durų ir 

architektūros ir jie atrodys išskirtinai. 

Itin atsparūs įbrėžimams „Hörmann“ segmentinių vartų 

„DURATEC“ įstiklinimo elementai net po daug plovimų ir 

stiprių išorės veiksnių ilgai išlieka permatomi.

Klasikinės S-kasetės  (425 x 300 mm) 

Klasikinės M-kasetės (650 x 300 mm) 

Klasikinės L-kasetės (1034 x 300 mm) 

Kasečių įstiklinimas
Klasikiniai motyvai

Visus pavaizduotus kasetinius 
įstiklinimo elementus galite įsigyti ir 
derindami su M ir L griovelių vartais. 
// NAUJOVĖ 

Įstiklinimo rėmai visiems vartų tipams 
ir šoninėms durims su grioveliais, 
Woodgrain ir Silkgrain paviršiais:
aliumininiai vamzdiniai profi liai, 
beicuoti natūraliomis spalvomis 
(E6/EV1), pageidaujant priderinami 
prie vartų spalvos. Įstiklinimas: pagal 
vartų tipą viengubi arba dvigubi 
sintetinės medžiagos stiklai, skaidrūs 
arba kristalo struktūros. Pageidaujant 
atliekame ypatingus įstiklinimus ir 
įstatome groteles.

Aliuminiai įstiklinimo rėmai

Įstiklinimo rėmai visiems vartų bei 
šoninių durų tipams su grioveliais, 
Woodgrain ir Decograin paviršiais: 
juodos, baltos ar kitos, prie vartų 
priderintos spalvos plastikas. 
Įstiklinimas: pagal vartų tipą viengubi 
arba dvigubi sintetinės medžiagos 
stiklai, skaidrūs arba kristalo 
struktūros. Šviesos anga: 
602x132 mm.

Įstiklinimo tipas D

Klasikinės medinės V-kasetės

Klasikinių kasečių įstiklinimo pavyzdys 
2500 mm pločio vartuose

Įstiklinimo variantai 
griovelių motyvams

Siūlo tik Hörmann

(kasečių dydis priklauso nuo vartų dydžio)
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C10

Kasečių įstiklinimas
Patrauklūs Sunrise motyvai

Kasečių įstiklinimas
Klasikiniai ir Sunrise motyvai
 Įstiklinimo rėmai ir dekoratyviniai skersiniai: 
sintetinės medžiagos stiklas serijinės gamybos 
baltos spalvos, pageidaujant – 
vartų spalvos.
Jei pasirinksite vartus su Decograin medžio 
imitacijos paviršiumi įstiklinimo rėmai bus 
nulakuoti tokia pat spalva. 
Įstiklinimas: pagal vartų tipą viengubi arba 
dvigubi sintetinės medžiagos stiklai, 
skaidrūs arba kristalo struktūros.

• Šie motyvai taip pat su dvigubais stiklais:
 S50  (2xS10)  plotis nuo 4760 iki 5500 mm
 M40  (2xM10)  plotis nuo 4430 iki 5140 mm
 L30  (2xL10)  plotis nuo 4500 iki 5500 mm

L-kasetės su Sunrise   kasečių išmatavimai 1034 x 300 mm

M-kasetės su Sunrise   kasečių išmatavimai 650 x 300 mm

S-kasetės su Sunrise  kasečių išmatavimai 425 x 300 mm

Plotis 2130 iki 2500 mm 

Plotis 2510 iki 3500 mm 

Plotis 3510 iki 4000 mm 

Plotis 4010 iki 4750 mm 

Plotis 4760 iki 5500 mm 

Plotis 2250 iki 2970 mm 

Plotis 2980 iki 3690 mm 

Plotis 3700 iki 4420 mm 

Plotis 4430 iki 5140 mm 

Plotis 2250 iki 3400 mm 

Plotis 3410 iki 4490 mm 

Plotis 4500 iki 5500 mm 

Įstiklinti elementai Design serijos 
vartams (pavyzdys 31 p.).

Sunrise C- kasetė (1034 x 300 mm)

Galite rinktis iš kelių C- kasetės įstiklinimo variantų 
Sunrise motyvais: C 10 - skirto vartų pločiams 2500 ir 
2750 mm, C 30 (Double (dviguba), 2 x C 10 - skirto 
vartų pločiams 5000 ir 5500 mm bei iš trijų klasikinių 
S- kasetės įstiklinimų: S0, S1 ir S2. Kasetės dydis 425 
x 300 mm.

C- kasetės Sunrise įstiklinimo pavyzdys  
2500 mm pločio vartuose.

Kasečių įstiklinimas
C- kasečių motyvai

Plotis 2500 ir 2750 mm 

Nurodymas:
Dviejų apatinių vartų segmentų įstiklinti 
negalima.
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Rankena turi ne tik gražiai atrodyti, bet ir būti patogi.

Saugu ir patogu
Visi Hörmann segmentiniai vartai, tiek valdomi rankiniu būdu, 
tiek automatiniai, varstosi lengvai ir saugiai

Šios dizainerių ir saugumo ekspertų sukurtos vartų rankenos Jums 

garantuoja kokybę. Iš aštuonių puikių formų rankenų išsirinkite Jums 

labiausiai patinkančią, o taip pat tinkančią prie Jūsų vartų bei namo aplinkos 

ir užsisakykite kartu su vartais. Hörmann specialistai mielai ją sumontuos.
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Graži rankena- tai puikus akcentas
Išsirinkite labiausiai patinkančią rankeną

Rankiniu būdu valdomų segmentinių vartų 
užsifiksuojanti sklendė apsaugo nuo 
įsilaužimo
Naudojant šį užsklendimo būdą (žr. pav. viršuje), 
uždarius vartus, stabilus bei savaime 
užsifiksuojantis fiksatorius užsikabina už sraigto. 
Taip užsklęsti vartai apsaugomi nuo 
nepageidaujamo įsilaužimo.

Iš sintetinės medžiagos, juodos spalvos Iš aliuminio lydinio, baltos spalvos 
(panašiai kaip RAL 9016)

Iš aliuminio lydinio, naujo sidabro 
spalvos

Iš aliuminio lydinio, žalvario spalvos

Iš nerūdijančio plieno, gruoblėto 
paviršiaus

Iš nerūdijančio plieno, poliruoto 
paviršiaus

Iš aliuminio lydinio, bronzos spalvos

Šį vienoje plokštumoje su vartų 
lakštu esantį cilindrą galima 
integruoti į namų užsklendimo 
sistemą. 

Garažams, kuriuose nėra antro įėjimo, 
siūlome dvi galimybes avariniu atveju 
(pvz. dingus elektrai) atidaryti vartus iš išorės.

Automatiniams segmentiniams vartams be 
rankenų rekomenduojame avarinio atrakinimo 
spyną (žr. pav. viršuje) su apvaliu cilindru. 
(neintegruojama į namo užsklendimo sistemą)

Arba vieną iš aštuonių rankenų su spynomis.
(integruojamos į namo užsklendimo sistemą)

Daugiau saugumo ir geresnė 
apsauga nuo įsilaužimo.
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Ne antraeilis dalykas
Šoninės durys

Daug gražiau, kai visa namo išvaizda spinduliuoja harmonija. 

Todėl „Hörmann“ siūlo prie kiekvienų vartų derančias vienodos išvaizdos 

šonines duris. Tobulas „Hörmann“ segmentinių vartų papildymas.

Šoninių durų dvisieniai profiliai yra užpildyti PU putomis ir juos 
galima įsigyti su „Woodgrain“, „Silkgrain“, „Micrograin“ arba 
„Decograin“ vartų paviršiais.

PATARIMAS:
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Profilio tipas 1
(siauras sąvaros rėmas)
su aliumininiu blokiniu rėmu
Atitinkamai pagal durų aukštį 
rankenos padėtis yra nuo 
934 iki 1268 mm nuo 
žemiausio grindų paviršiaus 
(OFF). Duris rekomenduojame 
montuoti už angos, 
atsidarančias į vidų

Profilio tipas 2
(platus sąvaros rėmas)
su aliumininiu blokiniu 
rėmu
Pastovus rankenos aukštis 
yra 1050 mm nuo žemiausio 
grindų paviršiaus (OFF). 
Montavimui į vidų arba 
į išorę. Durys su kasetėmis 
montuojamos tik už angos.

Trijų tipų plieninės šoninės durys.

Blokinė stakta Kampinė stakta

Kiekvieniems vartams atitinkamos durys

Rėmai durims su blokinėmis staktomis yra pagaminti iš atsparaus  
atmosferos veiksniams aliumininio profilio (gylis 60 mm) ir yra iš 
visų pusių užsandarinti. 

Rankenų įvairovė
Serijinės gamybos iš abiejų pusių su 
plastmasinėmis rankenomis arba pagal 
pageidavimą su skirtingomis rankenomis. 
Tiekiami visi medžiagų variantai, 
tinkantys prie vartų. žr. 49 puslapyje.

Apsaugantis nuo įsilaužimo 
trigubas užraktas 
Užsakoma papildomai 2 profilio tipui 
su skląsčiu, 2 kabliais ir antros
klasės apsaugine šerdele pagal
DIN V EN V 1627-1630.

Hörmann šoninės durys tiekiamos 
paruoštos tvirtinimui su profilinio cilindro 
įleidžiamąja spyna, rutulio formos 
rankena su ovaliniu dekoraciniu skydeliu 
ir modeliuose su blokine stakta su 
3 pakopomis reguliuojamais vyriais.

Profilio tipas 3
(siauras sąvaros rėmas)
su aliumininiais kampiniais 
rėmais
Atitinkamai pagal durų aukštį 
rankenos padėtis yra nuo 
934 iki 1268 mm nuo 
žemiausio grindų paviršiaus 
OFF, montavimui prieš angą. 
Kampinis rėmas tiekiamas 
taip pat ir su 1 ir 2 profilio 
tipu.

Plieninių durų paviršiai
Woodgrain, Silkgrain, Micrograin, Decograin

Medienos rūšys
Šiaurinė eglė, cūga

Užsakydami Decograin paviršiaus šonines duris su blokine ar kampine stakta gausite 
tokio pat pavišiaus rėmą, staktą ir duris, kad viskas sudarytų harmoningą išvaizdą.   
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Praktiškos kasdienybėje
Durys vartuose be slenksčio, už kurio galima užkliūti

Kartais yra mažų dalykų su dideliais pranašumais: pavyzdžiui, kai norite iš 

garažo išvaryti dviratį, nereikia atidaryti vartų. Durų vartuose patogumą 

pajusite. Greitai, o dar labiau Jus nudžiugins tai, kad jose nebus slenksčio. 

Tai nepakartojama ir tik pas „Hörmann“!

Atidarę duris vartuose Jūs greitai pasiimsite tai, kas yra garaže: 
sodo reikmenis, dviračius, vežimėlius...PATARIMAS:
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Durys vartuose be slenksčio, kad 
patogiai galėtumėte įeiti į garažą. 
Vartuose iki 4000 mm pločio.   

Rankiniu būdu valdomi vartai 
su durimis juose neturi išorinės 
rankenos. Jie atidaromi iš vidaus.

Itin svarbu, kad įgaliotasis Hörmann atstovas tiksliai išmatuotų 
ir profesionaliai sumontuotų vartus su durimis!

Durims vartuose su Decograin paviršiumi pageidaujant 
galite užsisakyti ir prie šio dekoro pritaikyta spalva 
nudažytą rėmą.

Durys vartuose dažniausiai atsidarinėja į išorę ir montuojamos 
vartų viduryje. Vartuose, platesniuose nei 3500 mm 
(su M-kasete, platesne nei 3000 mm) galima, o kartais 
net būtina, duris montuoti ir ne vartų centre.

Nuoroda: Siekdami padidinti 
vartų su durimis be slenksčio 
saugumą, rekomenduojame 
įmontuoti optinį šviesos barjerą 
VL2.

Dabar su plokščiu, tik 10 mm viduryje ir 5 mm šonuose nerūdijančio 
plieno slenksčiu. Taip nelieka pavojaus suklupti ir lengviau pravažiuoti. 

Aliumininis durų rėmas serijinėje gamyboje yra anoduotas bei natūralios 
aliuminio spalvos. 

Savaime suprantama prie durų rėmų kaip ir visuose vartuose yra 
patentuota apsauga nuo pirštų privėrimo. Viršutinėje vartų taip pat 
kaip ir durų dalyje yra apsauginė tarpinė. 

Durų komplektas: viršutinė durų sąvara, įleidžiamoji spyna su profi liniu 
cilindru, rankena (sulenkta, lygi) su ovaliniu dekoraciniu skydeliu. 

Papildomai prie serijinės gamybos viršutinį durų uždarymo mechanizmą 
be fiksatoriaus pagal pageidavimą Jūs galėsite įsigyti ir su fiksatoriumi. 
Taip pravažiuoti, pvz., dviračiu, nereiks pastangų netgi vaikams.

Siūlo tik Hörmann
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Iki 50 % greičiau atidaromi vartai su 
„SupraMatic“ pavaromis

Patikimos, saugios, nereikalauja 
techninės priežiūros
„ProMatic“ ir „SupraMatic“ – aukštos kokybės garažo vartų pavaros

„Hörmann“ pavarų technika su bėgeliais yra patentuota sistema, turinti daug 

pranašumų: Jūsų garažo vartai juda patikimai, tyliai ir nereikalauja techninės 

priežiūros. O automatinis vartų užraktas apsaugos nuo neprašytų „svečių“.

Nepaprastai greitas 
vartu atidarymas
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Pavarų variantai

Aukštos Hörmann kokybės 
pavara už palankią kainą. 
Atsidarymo greitis iki 14 cm/s.

ProMatic 
Garažo vartams iki 5000 mm pločio
(max. vartų plotas 10m2)
Traukos ir slėgio jėga iki 650 N 

ProMatic P
Garažo vartams iki 5500 mm pločio
Traukos ir slėgio jėga iki 750 N

ProMatic Akku
Tinkama garažo vartams 
be elektros srovės įvado 
ir iki 3000 mm pločio.
(maks. vartų lakšto plotas 8 m2)
Traukos ir slėgio jėga iki 400 N

Ypatingai galinga pavara su 
daug papildomų funkcijų.
Atsidarymo greitis iki 22 cm/s.

• Atskirai įjungiamas halogeninis   
 apšvietimas
• Papildomas atidarymo aukščio 
 nustatymas garažo vėdinimui

SupraMatic E
Garažo vartams iki 5500 mm pločio
Traukos ir slėgio jėga iki 800 N

SupraMatic P
Standartiškai tiekiama su šviesos barjeru
Garažo vartams iki 5500 mm pločio, taip 
pat sunkiems mediniams vartams 
ir vartams su durimis juose.
Traukos ir slėgio jėga iki 1000 N

SupraMatic H
Dėl bendrųjų ir požeminių garažų „Hörmann“ 
specializuotas prekybininkas jus mielai 
pakonsultuos

SupraMatic HD 
Vartams LPU 40 XXL
Pikinė jėga: 1200 N

Pavarų technika

•   Radijo valdymo dažnis 868,3 MHz   
su stabiliu veikimo nuotoliu

•   Mažas (mini) 4-ių mygtukų 
 rankinis siųstuvas su daugiau 
 nei 1 bilijonu apsauginių kodų

•   Integruotas imtuvas  

•   Automatinė vartų užsklendimo sistema 
 patikimai apsaugo nuo nepageidaujamo 
 vartų atidarymo

•   Patikima išjungimo automatika sustabdo  
 vartus, atsiradus kokiai nors kliūčiai

•   Labai lengvas bei tylus vartų judėjimas  
ir sustabdymas apsaugo vartus ir pavaras

•   Patentuotas krumpliuotas diržas visiškai  
 nereikalauja techninės priežiūros

•  Avarinis atrakinimas iš vidaus

•   Nesudėtingas montavimas.   
Viskas tiksliai paruošta. 

Automatinis vartų užraktas
Uždarius vartus jie automatiškai užsirakina 
ir tokiu būdu apsaugo nuo nepageidaujamo 
vartų atidarymo. Ši unikali užsklendimo 
automatika veikia mechaniškai. 
Net ir dingus elektrai. 

Pasirinktinai perkamas saulės kolektoriaus 
modulis įkraus akumuliatorių.

„ProMatic“ pavaros „SupraMatic“ pavaros

- IŲ METŲ

garantija

* Išsamias garantijos sąlygas rasite internete: 
 www.hoermann.com.

„Hörmann“ automatiniai segmentiniai vartai buvo patikrinti, ar užtikrins Jums 
saugumą, ir sertifikuoti TÜV pagal TTZ gaires* „Garažo vartų apsauga nuo 
įsilaužimo“.

* Šias gaires patvirtino garažo vartų gamintojų sąjunga

Siūlo tik Hörmann
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Šaunūs priedai
 Jūsų asmeniniai palydovai

Viskam, kas susiję su vartų atidarymu ir uždarymu, „Hörmann“ siūlo gausius 

priedus, užtikrinančius Jūsų komfortą, kuriuos Jūs galėsite nešioti kaip 

pakabukus raktų ryšulėlyje ar laikyti automobilyje.

„Design” serijos pultelis HSD 2 sužavi aukštos 
kokybės metaliniu korpusu ir išskirtine išvaizda, 
kuriai konkurse „red dot design award” suteikta 
premija. Ryškus akcentas Jūsų raktų ryšulėlyje.

Siūlo tik Hörmann
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HSD 2-A, 
aliuminis 
su blokatoriumi, 
2-iems funkcijoms

HSD 2-C, 
chromuotas blizgantis
su blokatoriumi, 
2-iems funkcijoms

Rankinis siųstuvas HSP 4 

  NAUJOVĖ 
su siuntimo blokuote, 
skirtas keturioms funkcijoms, 
įskaitant žiedą raktams 

 Patikima „Hörmann” technika

•  Apsaugota nuo neteisėto panaudojimo daugiau nei   
 vienu bilijonu apsauginių kodų

•   Radijo valdymo dažnis 868,3 MHz su stabiliu    
veikimo nuotoliu 

•  Suderinama su „Homelink” sistema (7 versija)

•  Atspari smūgiams, nes antena įmontuota viduje

•  Paprastas kodo perrašymas iš siųstuvo į siųstuvą 

Mobilūs komforto 
priedai

Rankinis siųstuvas HS 4
4-ioms funkcijoms

Rankinis siųstuvas HS 1  
vienai funkcijai

Mini rankinis siųstuvas 
HSM 4, 4-ioms funkcijoms

Mikro rankinis siųstuvas HSE 2
2-iems funkcijoms,
įsk. žiedą raktams

Paklauskite savo specializuoto prekybininko taip pat dėl radijo ryšio 
rinkinio HF 22, sudaryto iš HSZ 2 ir imtuvo HET 2 (taip pat tinkančio 
kitų gamintojų gaminiams ir pavaroms be 868,3 MHz radijo dažnio).

Rankinis siųstuvas HSZ 1   
vienai funkcijai

Rankinis siųstuvas HSZ 2 
2-iems funkcijoms

Automobilyje jis visada po ranka, nes telpa į cigarečių pridegimo 
įtaiso lizdą. Paranki alternatyva automobiliuose integruotoms 
nuotolinio valdymo sistemoms.

Visi „Hörmann“ gaminiai tinka vieni kitiems. Su tuo 
pačiu rankiniu siųstuvu be garažo vartų Jūs taip pat 
atidarysite ir, pvz., įvažiavimo vartus su įmontuota 
„Hörmann“ pavara.100 % suderinamumas
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Jūsų kasdieniam komfortui ir saugumui „Hörmann“ nuolatos kuria individualius 

ir praktiškus pasiūlymus. Galite pasikliauti dabartinėmis moderniųjų technologijų 

koncepcijomis, tokiomis kaip pirštų atspaudų skaitytuvas – tokiu būdu saugiai ir 

patogiai atsidarysite vartus.

Moderniosios technologijos 
teikia saugumą
 Praktiški priedai Jūsų namams

ypač vaikų turinčios šeimos vertina didesnį saugumą. Garažo 
angoje įrengtas šviesinis barjeras iš karto sustabdo vartus, jei 
kontaktas nevyksta. Papildoma apsauga, kuri mažai kainuoja.

PATARIMAS:
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STUP, STAP

ESU, ESA

Vidinis jungiklis su apšviestu 
mygtuku 
Su IT 1b vartus galėsite patogiai 
varstyti spausdami apšviestą 
mygtuką. 

Jungikliu IT 3b skirtu pavaroms 
SupraMatic Jūs galėsite atskirai 
įjungti pavaros apšvietimą ir pvz. 
išjungti pavarą atostogų metu.

Vidinis radijo jungiklis
Jungikliu FIT 2 Jūs galėsite valdyti 
dvi pavaras ar jų funkcijas. 
Valdymas impulso mygtukų 
pagalba arba papildomai 
pasirenkamu užrakto jungikliu, 
kuriuos galima atjungti pvz. 
atostogų metu.

Užrakto jungikliai
Dviejų modelių, tiekiami kartu su 
trimis raktais, montuojami sienoje 
arba ant sienos.

IT 1b

FIT 2

IT 3b

Kodinių mygtukų dėžutė su apšviestais 
mygtukais  
Į CTR 1b (vienai funkcijai) paprasčiausiai 
įvedate savo sugalvotą skaičių kodą. 

CTR 3b gali atlikti tris funkcijas. 

Kodo įvedimo pultelis  
CTR 1d/CTR 3d
(vienodos išvaizdos, kaip ir FCT 3b)
su apsauginiu dangteliu, be mygtukų 
apšvietimo, vienai/trims funkcijoms.

CTV 1/CTV 3 
(nėra pav.)
su nuo vandalizmo apsaugota klaviatūra, 
tų pačių funkcijų, kaip ir CTR 1b/CTR 3b.

Radijo ryšio kodinis 
jutiklis FCT 10b

Kodinis jutiklis 
CTR 1b/3b

Radijo ryšio kodinis 
jutiklis FCTa 3b su 
apsauginiu dangteliu.

Kodinių mygtukų dėžutė su 
apšviestais mygtukais
Hörmann siūlo dviejų rūšių radijo ryšio 
kodinius jutiklius. Juos labai lengva 
instaliuoti, nes nereikia tiesti jokių laidų. 
Įvestas skaitmeninis kodas perduodamas 
radijo ryšiu.  

Nebrangus FCT 3b su trimis funkcijomis 
apsaugomas užlenkiamu dangteliu.

Patogaus FCT 10b su 10 funkcijų 
mygtukai padengti atmosferos poveikiui 
atsparia plėvele.  

Dviejų modelių magnetinis jungiklis
vienai funkcijai
Koduojamą jungiklis raktą laikykite 
maždaug 2 cm tiesiog prieš mygtuką.
Jungiklis tiekiamas su dviem raktais, 
daugiau raktų - pagal pageidavimą.
Magnetinis jungiklis TTR
Patogusis TTR 100 gali atpažinti iki 
100 raktų, o TTR 1000 - iki 1000 raktų.

Magnetinis jungiklis  
TTR 100/1000

Pirštų atspaudų skaitytuvas 
Radijo ryšiu veikiantis pirštų atspaudų 
skaitytuvas 
Pakaks tik Jūsų pirštų atspaudų ir garažo 
durys atsidarys saugiai ir patogiai. 
Antroji funkcija leis valdyti, pvz., kitas 
garažo duris, įvažiavimo vartus arba 
namų duris. Pirštų atspaudų 
skaitytuvus galite įsigyti dviejų versijų, 
FL 12, išsaugantį 12 pirštų atspaudų 
arba FL 100 – 100 pirštų atspaudų. 

Galima įsigyti taip pat ir kaip radijo ryšiu 
veikiantį pirštų atspaudų skaitytuvą FFL 12 
ne daugiau nei 12 individulių pirštų 
atspaudų.

Pirštų atspaudų 
skaitytuvai 
FL 12/FL 100  

Radijo ryšiu veikiantis 
pirštų atspaudų 
skaitytuvas FFL 12 

 NAUJOVĖ

Stacionarūs komforto 
ir saugumo priedai

Šviesinis barjeras
Šviesiniai barjerai tiesiog būtini 
automatiniams garažo vartams. 
Šiuos barjerus neužtrunka 
sumontuoti ir užtikrinti daugiau 
saugumo už palankią kainą. 

EL 101
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Jau nuo seno „Hörmann“ prioritetų sąrašo viršuje yra garažo vartų naudotojų 

saugumas. Naujoviškais pasiūlymais „Hörmann“ kuria standartus. 

Tai įrodo gausūs „Hörmann“ patentai. Šios naujovės Jus ir Jūsų šeimą saugo 

kasdien.

Techniškai ištobulinti 
Valdymo komfortas ir didžiausias saugumas



61

Saugumo standartas 
pagal Europos normą 13241-1

Apsauga nuo pirštų privėrimo išorėje ir 
viduje bei prie šarnyrų
Vartų elementų specialios formos dėka, nebėra 
vietų, kuriose būtų galima prisispausti pirštus-
nei iš išorės, nei iš vidaus, nei prie šarnyrų. 
Šią apsaugą nuo pirštų prisivėrimo siūlo tik 
Hörmann.

Apsauga nuo pirštų privėrimo 
šoninėse staktose
Hörmann šoninės staktos yra nuo apačios iki 
viršaus visiškai uždaros. Taigi tarp vartų lakšto 
ir šoninių staktų pirštų įkišti neįmanoma!

Apsauga nuo vartų kritimo
Apsauga nuo pirštų 
privėrimo

Tempimo spyruoklių mechanizmas su 
”spyruoklė spyruoklėje” sistema
Hörmann segmentiniai vartai su dvigubomis 
tempimo spyruoklėmis ir dvigubais vieliniais 
lynais apsaugo vartus nuo nukritimo. Dėl 
patentuotos ”spyruoklė spyruoklėje” sistemos 
lūžus spyruoklei vartai nenukrenta ir niekas 
nesužeidžiamas. 

Iki 3000 mm pločio ir 2625 mm aukščio 
segmentiniai vartai standartiškai gaminami su 
pasiteisinusia tempimo spyruoklių technologija.

Torsioninių spyruoklių technika su integruotu 
apsaugos mechanizmu lūžtant spyruoklei
Hörmann segmentiniai vartai su iš abiejų 
pusių esančiomis torsioninėmis spyruoklėmis 
išsiskiria patentuotu apsaugos mechanizmu nuo 
spyruoklės lūžimo. Jis, lūžus spyruoklei, 
sustabdo vartus ir vartų lakštas nenukrenta. 
Didesni vartai ir vartai su sumontuotomis 
antrinėmis durimis arba natūralios medienos 
užpildu tiekiami su torsioninių spyruoklių 
technologija.

Saugus vartų nukreipimas apsauginėmis 
kreipiamosiomis šynomis
Reguliuojami, patentuoti ratukai, tvirti ratukų 
laikikliai ir apsauginės kreipiančiosios neleidžia 
vartams nuslysti. Taip vartų lakštas saugiai 
juda prie lubų.

Hörmann segmentiniai vartai 

yra patikrinti ir sertifikuoti 

pagal aukštus Europos normos 

13241-1 keliamus reikalavimus, 

tiek atskirai tiek juos derinant 

kartu su automatika. Kažin ar gali 

būti dar saugesni segmentiniai 

vartai. Verta palyginti su kitų 

gamintojų siūlomais produktais!

Hörmann patentas

Hörmann patentas

Hörmann patentas

Hörmann patentas
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Prekių ženklo kokybė iki smulkmenų – tai kuria išskirtinumą ir teikia saugumą. 

Galų gale juk norite ilgai džiaugtis naujaisiais vartais. Dėl šios priežasties 

„Hörmann“ segmentiniai vartai atitinka griežčiausius standartus, nes jų 

parametrai be jokių išimčių yra ištobulinti.

Patikimumas – 365 dienas 
 Patikrintas ir sertifikuotas
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Vartų charakteristikos 
pagal Europos normą 13241-1

4 šoniniai sandarinimai, 
vidinis sandarinimas
Hörmann sandarinimai išlieka 
ilgai elastingi ir atsparūs 
aplinkos veiksniams. 

Dvisieniuose vartuose tarp atskirų 
vartų dalių yra papildomas aukštos 
kokybės vidinis sandarinimas.

Grindų sandarinimas
Apatinis, šalčiui atsparus profi linis 
žarnos sandarinimas išlygina 
nedidelius nelygumus. 

 Šilumos izoliacija
 Plieniniai vartai, dvisieniai 42/20 mm  
 Segmentas  U=1,00 W/m2K
 Vartų lakštas  U=1,36 W/m2K
 Sumontuoti vartai 1) U=1,80 W/m2K

 Plieniniai vartai, dvisieniai 42 mm  
 Segmentas  U=0,50 W/m2K
 Vartų lakštas  U=0,90 W/m2K
 Sumontuoti vartai 1) U=1,30 W/m2K

 Plieniniai vartai, vienasieniai  
 Vartų lakštas  U=6,00 W/m2K
 Sumontuoti vartai 1) U=6,40 W/m2K

 Vartai su medienos masyvo įsprūda  
 Vartų lakštas  U=2,50 W/m2K
 Sumontuoti vartai 1) U=2,90 W/m2K

 Garso izoliacija
 Plieniniai vartai, vienasieniai R=maždaug 20 dB
 Plieniniai vartai, dvisieniai 42/20 mm R=maždaug 21 dB 
 Plieniniai vartai, dvisieniai 42 mm R=maždaug 22 dB 

 Sandarumas
 Oras Plieniniai vartai, vienasieniai  0* klasė 
  Plieniniai vartai, dvisieniai
  su grioveliais (be L-griovelių)  2 klasė
  Plieniniai vartai, dvisieniai
  su kasetėmis ir L-grioveliais  3 klasė
  vartai su medienos masyvo įsprūda 0* klasė
 
 Vanduo Plieniniai vartai, vienasieniai  Klasse 0* 
  Plieniniai vartai, dvisieniai  Klasse 3 **
  Vartai su medienos masyvo įsprūda Klasse 0*
 
 * vartai su ventiliacinėmis angomis, pagal užsakymą 2-3 klasės
 ** vandens slėgis iki 70 Pa

 Atsparumas vėjui
 Plieniniai vartai, vienasieniai  2 klasė
 Plieniniai vartai, dvisieniai 42/20 mm  3 klasė 
 Plieniniai vartai, dvisieniai 42 mm  3 klasė
 Vartai su medienos masyvo įsprūda  3 klasė 
 
 Didesnis atsparumas vėjui-klasės pagal užsakymus

 
   1)  U išmatavimai galioja sumontuotiems vartams nuo 10 m2,   
 be įstiklinimo.

Šilumos izoliacija
Garso izoliacija
Sandarumas
Atsparumas vėjui

Hörmann patikrintos ir sertifikuotos svarbiausios keturios 
garažo vartų charakteristikos. Pavyzdžiui, šilumos ir garso 
izoliacija svarbi garažams, kurie naudojami kaip darbo 
patalpos, sandarumas svarbus kai garažas yra priešvėjinėje 
pusėje, o atsparumas vėjui svarbus garažams, esantiems 
ypatingai vėjuotuose regionuose. 

Optimali ilgalaikė apsauga
Apatinės staktos dalies apsauga 
pagaminta iš sintetinės medžiagos 
apsaugo nuo rūdžių ir kitų aplinkos 
poveikių. Priešingai nei konkurentų 
vartai, šie išlieka atsparūs ilgiau 
besilaikančiai susikaupusiai drėgmei. 
Rėmo pėda rėmą visiškai apgaubia 
vietose, kuriose rūdys gali atsirasti 
greičiausiai – tai veiksminga 
ilgalaikė apsauga. 
Į vartų LPU 40 XXL ir aliumininių 
segmentinių vartų įrangą rėmo pėda 
neįeina.

Jokių rūdžių, 
kurias gali sukelti:
• betonavimo darbai
• rūgštys
• druskos

Užpatentuota

Siūlo tik Hörmann
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Vartų aukštis
Užsakomi matmenys

Moduliniai išmatavimai 
(RM)

Segmentiniai garažo vartai
Dydžiai ir montavimo duomenys

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

StandartasStandartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

StandartasStandartasStandartas

StandartasStandartasStandartas

StandartasStandartas

Standartas

Standartas = Tiekiami standartinių 
dydžių vartai, priklausomai nuo 
vartų tipo ir motyvo

Išmatavimai (Tarpiniai dydžiai pagal užklausimą) Išmatavimai mm

Vartų plotis  Užsakomi matmenys   Vidiniai staktos išmatavimai (LZ)

Vidiniai garažo 
matmenys Plotis

Standartas

Standartas

Standartas

Vartų aukštis
Užsakomi matmenys

Moduliniai išmatavimai 
(RM)

Automatiniai vartai

Visų dydžių mediniai vartai 
tiekiami tik su torsioninių 
spyruoklių technika.

** LPU 40
 M ir L griovelių motyvai su  
 „Silkgrain“ paviršiumi kaip  
 XXL segmentiniai vartai.

* Kai vartai yra platesni 
 nei 3010 mm,   
 pravažiavimo anga  
 sumažėja 50 mm.

Rankinis valdymas

L tvirtinimasN tvirtinimasZ tvirtinimas

Min. lubų 
aukštis

Min. lubų 
aukštis

Pravažiavimo 
angos aukštis

Min. lubų 
aukštis

Pravažiavimo 
angos aukštis*

Pravažiavimo 
angos aukštis

* Visi vartų tipai, išskyrus LPU su L kasete ir C kasete 
 su „Decograin“ paviršiumi ir LTH.

Vartų modernizavimo dydžiai*
Vartų aukštis

Užsakomi matmenys
Moduliniai išmatavimai 

(RM)

Vartų aukštis
Užsakomi matmenys

Moduliniai išmatavimai 
(RM)

Standartas = Tiekiami standartinių 
dydžių vartai, priklausomai nuo 
vartų tipo ir motyvo

Standartas

Standartas Standartas

StandartasStandartasStandartasStandartas

Standartas Standartas

Vartų plotis  Užsakomi matmenys   
Vidiniai staktos išmatavimai (LZ)

Vidiniai garažo 
matmenys Plotis

Z tvirtinimas

Min. lubų aukštis
Pravažiavimo angos 

aukštis
Automatiniai vartai

Rankinis valdymas
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Segmentiniai garažo vartai
Dydžiai ir montavimo duomenys

Tempimo spyruoklių tvirtinimas (Z) 
su tempimo spyruoklių technika 
(Neskirta segmentiniams vartams LPU 40 XXL)

Standartinis tvirtinimas (N) su 
torsioninių spyruoklių technika

Žemas tvirtinimas (L) su
torsioninių spyruoklių technika

Daugiau informacijos apie 
šiuos ir kitus tvirtinimo tipus 
rasite montavimo duomenyse 
arba klauskite įgaliotojo 
Hörmann prekybos atstovo.

Vartai LPU 40 XXL dydžių diapazonas (tarpinių dydžių plotis ir aukštis pagal užklausimą)  Tvirtinimo elementų variantai
Vartų aukštis

Užsakomi matmenys
Moduliniai išmatavimai 

(RM)

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Standartas

Vartų plotis  
Užsakomi matmenys  

( LZ ) 

Vidiniai garažo 
matmenys Plotis

Min. lubų 
aukštis

Pravažiavimo 
angos aukštis

Min. lubų 
aukštis

Pravažiavimo 
angos aukštis

Vartų aukštis
Užsakomi matmenys

Moduliniai išmatavimai 
(RM)

L tvirtinimasN tvirtinimas

Automatiniai vartai

Rankinis valdymas
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Segmentiniai garažo vartai
Dydžiai ir montavimo duomenys

Jei reikalingas šis aukštam sąraminiam tvirtinimui 
skirtas tipas siūlome kreiptis į ofi cialius Hörmann 
prekybos atstovus. 

Daugiau informacijos taip pat rasite įmontavimo 
duomenyse.

Automatiniai vartai
Bendras ilgis

Vartų aukštis iki 2125  (K kreipiančioji)

Vartų aukštis iki 2250  (K kreipiančioji)

Vartų aukštis iki 2375  (M kreipiančioji)

Vartų aukštis iki 2500  (M kreipiančioji)

Vartų aukštis iki 3000  (L kreipiančioji)

3200

3450

4125

RM +510

3200

3450
4125

RM +510

3200

3450

4125

RM +750

Vartams su 
tempimo

spyruoklių 
technika

Vartams su 
torsioninių
spyruoklių 
technika 

Vartams su 
torsioninių
spyruoklių
technika

Z, N ir L tvirtinimai
Vaizdas iš viršaus

* Vartų plotis iki 3000 mm = RM- 30
 Vartų plotis nuo 3010 mm = RM-80

Rankinis valdymas
Reikalingas įstūmimo gylis

Skliausteliuose pateikti matmenys galioja vartams su pavara.

LZ = LDB

min. garažo vidaus išmatavimai=LZ+180
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Tvirtinimo tipai ir montavimo duomenys, visi vartų tipai Išmatavimai mm
Z tvirtinimas N tvirtinimas L tvirtinimas

L tvirtinimas H tvirtinimas
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BF Spyruoklinio veleno tvirtinimas
BW Veleno laikiklio tvirtinimas
ET Įstūmimo gylis
DE Lubų aukštis
DH Lubų inkaras, gale
DM Lubų inkaras, viduryje
DA Atstumas nuo lubų
GM Vidiniai garažo matmenys
H Minimalus sąramos aukštis
LDB Naudingasis pravažiavimo plotis
LDH Naudingasis pravažiavimo aukštis
LH Kreipiamųjų aukštis
LZ Vidiniai rėmo matmenys (užsakomi matmenys)
RM Rastro matmens aukštis (užsakomi matmenys)
WE Atstumas velenų

Segmentiniai garažo vartai
Dydžiai ir montavimo duomenys

Automatiniai vartai
Bendras ilgis

Vartų aukštis iki 2125  (K kreipiančioji)

Vartų aukštis iki 2125  (M kreipiančioji)

Vartų aukštis iki 2250  (M kreipiančioji)

Vartų aukštis iki 2250  (L kreipiančioji)

3200

3450

RM +440

3450

4125

RM +990

Vartams su 
torsioninių
spyruoklių 
technika 

Vartams su 
torsioninių
spyruoklių
technika

N ir L tvirtinimai
Vaizdas iš viršaus

Rankinis valdymas
Reikalingas įstūmimo gylis

Prieš įmontuojant segmentinius vartus, 
turi būti užbaigtos vartų angos ir garažo 
grindys. Erdvėje, kurioje bus montuo-
jami vartai, turi nebūti maitinimo linijų, 
šildytuvų ventiliatorių ir t. t.

Nuoroda: daugiau informacijos 
rasite įmontavimo duomenyse.

Matmenų paaiškinimai Atkreipkite dėmesį
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Vartų LPU 40 XXL tvirtinimo elementų variantai ir montavimo matmenys Išmatavimai mm

N tvirtinimas L tvirtinimas

N tvirtinimas L tvirtinimas



3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1955
1875

2250 2375 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 

6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

500
479
550
525
500
475
562
550
531
520
500
488
468

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2123
2075
1999
1955
1875
1827
1747

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2203
2155
2079
2035
1955
1907

–

831
799
906
868
831
793
924
906
877
861
831
813
782

1
1,2
1

1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1 1 1 1 1 1 1
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1

Segmentiniai garažo vartai LPU 40 su durimis vartuose
Durys vartuose be slenksčio
Dydžiai ir montavimo duomenys

Dydžiai vartams su durimis juose su grioveliais ir M-kasetėmis Išmatavimai mm
Vartų aukštis

Užsakomi matmenys
Moduliniai išmatavimai 

(RM)

Vartų plotis  Užsakomi matmenys   Vidiniai staktos išmatavimai (LZ)

Segmentai 

Skaičius  Aukštis

Durų vartuose
praėjimo aukštis

  Skaičius       M-kasetės

Rankenos 
aukštis

Nuo OFF

negalimi vartams su grioveliais su viršutiniais 
aliumininiais rėmais
negalimi variantuose su kasetėmis

Durys vartuose negalimos
vartams su kasetėmis:
nuo 2980 iki 3100mm vartų pločiui (LZ) ir
nuo 3700 iki 3850 mm vartų pločiui (LZ)

negalimi su „Decograin“ ir „Micrograin“ paviršiais

N tvirtinimas L tvirtinimas

Atsidarymo aukštis negali būti mažesnis nei 
užsakomi vartų matmenys (RM), priešingu 
atveju durys vartuose 
neatsidarys.

Skliausteliuose pateikti matmenys 
galioja vartams su pavara.

* Vartų plotis iki 3000 mm = RM- 30
 Vartų plotis nuo 3010 mm = RM-80
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N ir L tvirtinimas (Vaizdas iš viršaus) Atkreipkite dėmesį
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 990 × 2058
 990 × 2183
 1115 × 2058
 1115 × 2183

 855- 875  × 1990 -2000
 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 1990 -2000
 980- 1000  × 2115 -2125

 955 
 1010 
 955 
 1010 

 855 × 1990
 855 × 2115
 980 × 1990
 980 × 2115

  875  × 2000
  875 × 2125
  1000  × 2000
  1000  × 2125

1050
1050 
1050
1050 

 875 × 2000
 875 × 2125
 1000 × 2000
 1000 × 2125

   
  
  
 

 1005 × 2190
 1130 × 2190

 855- 875 × 2115 -2125
 980- 1000  × 2115 -2125

1050
1050

 1130 × 2190
 

 980- 1000  × 2115 -2125 1050

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

  
  
  
  

 875 × 2000
 875 × 2125
 1000 × 2000
 1000 × 2125

   
  
  
 

 955 
 1010 
 955 
 1010 

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

  
  
  
 

  
  
  
  

 1050 
 1050 
 1050 
 1050 

 955 
 1010 
 955 
 1010 

Plieninės ir medinės šoninės durys
Segmentiniams garažo vartams 
Dydžiai ir montavimo duomenys

Standartiniai išmatavimai plieninėms šoninėms durims (Specialūs dydžiai pagal užklausimą) Išmatavimai mm
Užsakomi 
matmenys

Rėmų išoriniai išmatavimai Rankenų aukštis nuo OFF
       Profilio      Profilio Profilio
        tipas 1      tipas 2 tipas 3

Blokinė stakta, montuojama už angos (Užsakomi matmenys=Rėmų išoriniai išmatavimai)

Profilio tipas 1 ir 2 su grioveliais, S-, M-kasetėmis

Profilio tipas 2 su grioveliais

Blokinė stakta, montavimas angoje (Užsakomi matmenys=Rėmų išoriniai išmatavimai)

Kampinė stakta, varstymas į vidų (Užsakomi matmenys = Rėmų išmatavimai) 

1 profilio tipas su grioveliais, S, M kasetėmis, 2 profilio tipas su grioveliais 

Kampinė stakta, varstymas į išorę ( Užsakomi matmenys = Rėmų išmatavimai) 

2 profilio tipas su grioveliais, 3 profilio tipas su grioveliais, S, M kasetėmis

Montavimas už angos (Užsakomi matmenys= Rėmų išoriniai išmatavimai)

Standartiniai išmatavimai medinėms šoninėms durims (Specialūs dydžiai pagal užklausimą)

su S-grioveliais, V-kasetėmis

su motyvais

Medinės šoninės durys
Montavimas už angos

Plieninės
šoninės durys
Blokinė stakta
2 tipo profi lis
Montavimas už angos

Plieninės
šoninės durys
Blokinė stakta
2 tipo profi lis
Montavimas angoje

Plieninės šoninės durys
Aliumininė kampinė 
stakta
2 tipo profilis
Išorinė atrama

Medinės
šoninės durys
Montavimas už angos

Nuoroda: daugiau informacijos 
rasite įmontavimo duomenyse.

Plieninės šoninės durys
Montavimas už angos
Pavyzdys: Profi lio tipas 1

Plieninės šoninės durys
Montavimas angoje
Pavyzdys: Profi lio tipas 2

Plieninės šoninės durys su kampine stakta 
Pvz.: varstymas į išorę Profi lio tipas 3

Vaizdas iš viršaus

LF

LF

LF

 RAM=Užsakomi matmenys = LF-20

RAM = Užsakomi matmenys = LF+136

VIDUS

VIDUS

VIDUS

RAM = BRB = + 46

VIDUS

RAM=Užsakomi matmenys=LF+150

LDB = BRB - 86
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Namo durys
Mūsų plačioje namo durų programoje rasite savo 
poreikius ir reikalavimus atitinkantį modelį.

Stogeliai
Praktiškas Jūsų pageidaujamų namo durų papildas.

Plieninės durys
Greitai montuojamos: solidžios durys visoms namo 
zonoms – nuo rūsio iki pastogės.

Staktos
Išsirinkite iš plačios programos, skirtos naujoms 
statyboms, perstatymui ir modernizavimui.

Garažo vartai
Tinkantį prie Jūsų asmeninio architektūros stiliaus: 
plokštuminiai arba segmentiniai vartai iš plieno arba 
medžio.

Vartų pavaros
Mėgaukitės komfortu: „Hörmann“ pavaros garažo ir 
įvažiavimo vartams.

Pajuskite kokybę su „Hörmann“

www.hoermann.com



Hörmann: kokybė be kompromisų

VARTAI

PAVAROS

PRAMONINIAI 
SEGMENTINIAI VARTAI 

KROVIMO SISTEMOS

DURYS

STAKTOS

Hörmann- vienintelis gamintojas tarptautinėje rinkoje, galintis pateikti 

daugybę kompleksinių sprendimų kiekvienam statybiniam projektui. 

Hörmann produkcija pagaminta modernių technologijų gamyklose pagal 

naujausius technikos standartus. Hörmann pardavimų ir serviso tinklas 

paplitęs visoje Europoje, kompanijos gamyklos veikia Kinijoje bei JAV. 

Hörmann- Jūsų patikimas partneris, užtikrinantis aukščiausią kokybę 

be kompromisų.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Lietuva UAB
info@hormann.lt
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